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هجزیہ  XXVIIسٌدھ ایکٹ ًوبز 

۴۷۹۱ 

SINDH ACT NO.XXVII OF 

1974 

 ۴۷۹۱ ایکٹ، تزهین( کی )قواًیي سٌدھ

THE SINDH (AMENDMENT 

OF LAWS) ACT, 1974 
 ]۱۷۹۴زؼوجط  ۱۱[

جػ کے شضیؼے کوشٌطوں کو اذتیبض زیٌے  ایکٹ 

کے لیئے ؼٌسھ هیں ًبفص کطًے کے الئق کچھ قواًیي 

 هیں تطهین کی جبئے گی۔

جیؽب کہ  کوشٌطوں کو اذتیبض زیٌے کے لیئے ؼٌسھ 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)توہیس
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هیں ًبفص کطًے کے الئق کچھ قواًیي هیں تطهین کطًب 

 هقظوز ہے، جو اغ ططح ہوگی؛

، ایکٹکو ؼٌسھ )قواًیي کی تطهین( ایکٹ ( اغ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۹۴

 (یہ فی الفوض ًبفص ہوگب۔۲)

 

ثشططیکہ جت تک تفظیلی ثیبى ًہ کیب جبئے، ۔۲

شیڈول هیں ثیبى کطزٍ ایکٹػ اوض آضڈیٌٌؽع هیں اغ 

ططح تطهین کی جبئے گی جیؽے چوتھے کبلن إ ثیبى 

ًوٹیفکیشٌع کیب گیب ہے اوض قواػس، ضواثظ، ثبئی الظ، 

اوض احکبهبت کیئے گئے اوض اغ ؼلؽلے هیں جبضی 

کیئے جبئیں، وٍ ًبفص ہوں گے اوض ضطوضی تجسیلیوں 

ؼے جت تک اى کو تجسیل کیب، هٌؽوخ کیب یب تطهین کیب 

 جبئے۔

۔اغ آضڈیٌٌػ ًبفص ہوًے ؼے فوضی پہلے ضویٌیو ۳

کوشٌط کے ؼبهٌے کوئی اپیل، ًظطثبًی کی 

التوٰی هیں کیػ زائطٍ  زضذواؼت یب زوؼطا کوئی

اذتیبض ضکھٌے والے کوشٌط کو هٌتقل ہو جبئے گب اوض 

 اغ کی ططف ؼے ًیکبل کیب جبئے گب۔

 ۔کوشٌط کط ؼکتب ہے:۴

(i) ؼبالًہ تطقیبتی پطوگطام یب کؽی لوکل اتھبضٹی کے

 تؼبوى ؼے کؽی پطاجیکٹ کب هؼبئٌہ یب جبًچ پڑتبل؛

(ii) اًچبضج ڈویعى کے اًسض اغ ؼلؽلے هیں آفیؽط

ؼے ایؽے پطوجیکٹ ؼے هتؼلقی کوئی هؼلوهبت، 

 ضپوضٹ یب ضکبضڈ طلت کط ؼکتب ہے۔

وضبحت: اغ زفؼہ کے تحت هلے ہوئے اذتیبضات 

کوشٌط کو اغ کے لیئے ثباذتیبض ًہیں ثٌبئیں گے کہ 

وٍ اًتظبهی یب هبلیبتی هؼبهالت هیں کوئی ہسایت یب 

 حکن جبضی کطے۔

کو  ۱۷۹۲ٌٌػ، ۔ؼٌسھ )قواًیي کی تطهین( آضڈی۵

 هٌؽوخ کیب جبتب ہے۔

 

 

هرتظط ػٌواى اوض 

 شطوػبت

Short title and 

commencement  
 تطاهین

Amendments 
 

 

 

زضذواؼتوں کی هٌتقلی 

 وغیطٍ

Transfer of 

appeals, etc 
جبًچ پطاجیکٹوں کی 

 پڑتبل

Inspection of 

projects 
 

 

 

 
 

کے ؼٌسھ  ۱۷۹۲

کی  IIIآضڈیٌٌػ 

 هٌؽوذی

Repeal of Sindh 

Ordinance III of 

1972 
کے ؼٌسھ  ۱۷۹۴

کی  IIIآضڈیٌٌػ 

 هٌؽوذی

Repeal of Sindh 
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کو  ۱۷۹۱۔ ؼٌسھ )قواًیي کی تطهین( آضڈیٌٌػ، ۶

 هٌؽوخ کیب جبتب ہے۔

 

 

 

 

 

 شیڈول

Schedule 

هرتظط  ًوجط ؼبل

ػٌواى یب 

 هضووى

 تطاهین

۱ ۲ ۳ ۴ 

وفبقی ایکٹس   

جیسے سٌدھ 

هیں ًبفذ ہوں 

 گے

 

۱۶۶۱ V  ،پولیػ ایکٹ

۱۶۶۱ 

کی  ۱۵۔Aزفؼہ 

( ۱)شیلی زفؼہ 

هیں، الفبظ ''کی 

ططف ؼے'' اوض 

''طوثبئی 

حکوهت'' کے 

زضهیبں الفبظ 

''کوشٌط یب'' شبهل 

 کیئے جبئیں گے۔

کی  ۳۳۔Aزفؼہ 

( ۳شیلی زفؼہ )

هیں، ''طوثبئی 

حکوهت'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

Ordinance III of 

1974 
 

 

 شیڈول

Schedule 
 

 

وفبقی ایکٹػ جیؽے 

 ؼٌسھ هیں ًبفص ہوں گے

Federal Acts as 

applicable to 

Sindh 
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 هتجبزل ہوگب۔

۱۶۷۴ I  ظهیي طلجی

 ۱۶۷۴ایکٹ، 

هیں،  ۵زفؼہ 

الفبظ ''جہبں'' 

اوض ''ایک'' کے 

''ظهیي  زضهیبں

ػواهی هقظس 

کے لیئے حبطل 

کی گئی ہے، 

اگط کوشٌط، ااوض 

جہبں ظهیي 

کوپٌی کے لیئے 

حبطل کی گئی 

ہے۔'' شبهل 

 کیئے جبئیں گے۔

، ۵۔Aزفؼہ 

(۳)۶ ،۹ ،

(۱)۱۹( ،۳)۳۱ ،

(۱)۳۵( ،۲)۳۶ ،

(۱)۳۶ ،۳۷ ،

۱۴ ،۱۱ ،

( ۳اوض ) ۱۷(۲)

هیں  ۱۷

''طوثبئی 

حکوهت'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

، ۱۹(۱زفؼبت )

 ۱۷( ۲اوض ) ۱۱

إ ''وٍ'' کے لیئے 

 ''یہ'' هتجبزل ہوگب۔

کی شیلی  ۶زفؼہ 

( هیں ۱زفؼہ )

''طوثبئی 
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حکوهت'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

هتجبزل ہوگب اوض 

''ایؽی حکوهت 

کب ؼیکطیٹطی'' 

کے لیئے 

''کوشٌط'' هتجبزل 

 ہوگب۔

 هیں: ۱۹زفؼہ 

(i)( ۱شیلی زفؼہ )

هیں، لفع اوض 

''جلسی،'' کبهب 

اوض لفع 

''کلیکٹط'' کے 

زضهیبں ''جت 

کوشٌط ایؽے 

 ہسایت کطے''

شبهل کیئے 

 جبئیں گے۔

(ii) شیلی زفؼہ

( کے شططیہ ۱)

ثیبى کے لیئے، 

هٌسضجہ شیل 

 هتجبزل ہوگب:

''ثشططیکہ اغ 

شیلی زفؼہ کے 

تحت کوشٌط 

کلیکٹط کو کوئی 

ہسایت جبضی 

ًہیں کطے گب 

جت تک 

حکوهت کب 

هحکوہ، لوکل 
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بضٹی یب اتھ

کوپٌی، جیؽے 

هؼبهلہ ہو، جػ 

کے لیئے ظهیي 

ذطیس کی جب ضہی 

ہے، ضلؼہ کے 

کلیکٹط کی 

ططف ؼے 

اوض  ۲۳زفؼبت 

کی  ۲۱

گٌجبئشوں کو 

ًظط هیں ضکھتے 

ہوئے ایؽی 

ظهیي کی طلجی 

کے لیئے طے 

کطزٍ ترویٌہ 

لگبئی ہوئی ضقن 

پیشگی جوغ ًہیں 

 کطائی۔''؛

(iii) شیلی زفؼہ

( هیں الفبظ ۲)

ضی'' اوض ''ضطو

''حبطل کطًب'' 

کے زضهیبں 

''کوشٌط کے 

لیئے'' شبهل 

کیئے جبئیں گے 

اوض الفبظ اوض 

ثطیکیٹ اوض 

اػساز ''شیلی زفؼہ 

('' اوض الفبظ ۱)

''هیں زاذل ہوًب'' 

کے زضهیبں 
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''حکوهت کی 

پیشگی هٌظوضی 

ؼے'' شبهل 

 کیئے جبئیں گے۔

۱۶۷۶ XX  ؼٌسھ اًکوجطڈ

اؼٹیٹػ ایکٹ، 

۱۶۷۶ 

 هیں: ۳۱زفؼہ 

(i)( ۱شیلی زفؼہ )

هیں، ''ثوضڈ آف 

ضویٌیو'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

(ii) شیلی زفؼہ

( کے ثؼس، ۱)

هٌسضجہ شیل 

اضبفہ کیب جبئے 

 گب:

(کوشٌط کے ۲'')

فیظلے کے 

ذالف کوئی ثھی 

اپیل ًہیں کی 

 جبئے گی۔''۔

۱۶۷۹ X  ػبم شقیں

 ۱۶۷۹ایکٹ، 

هیں، شق  ۳زفؼہ 

( کے ثؼس ۱۲)

شیل  هٌسضجہ

اضبفہ کیب جبئے 

 گب

’ کوشٌط( ‘۱۳'')

کب هطلت ہوگب 

ایک ڈویعى کے 

ضویٌیو 

ایڈهٌؽٹطیشي کب 

چیف آفیؽط 

اًچبضج اوض جػ 

هیں شبهل ہے 

 

 

 

 

 

 

ؼٌسھ ایکٹػ اوض 

 آضڈیٌٌؽع

Sindh Acts and 

Ordinances 
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ایؽی ڈویعى کب 

 ایڈیشٌل کوشٌط۔''۔

۱۷۵۲ XI  لیٌڈ کٌٹطول

)کطاچی 

ڈویعى( ایکٹ، 

۱۷۵۲ 

 هیں: ۲زفؼہ 

(a) شق(ii) 

هیں، ''طوثبئی 

حکوهت'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب؛

(b) شق(iii) 

کے ثؼس هٌسضجہ 

شیل اضبفہ کیب 

 جبئے گب:

''(iii-a) 

ؼے ’ کوشٌط‘

هطاز کطاچی 

ڈویعى کب 

 کوشٌط۔''؛

(c) شق(vii) 

هیں، ''ڈپٹی 

کوشٌط'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

 هیں،  ۱۹زفؼہ 

''طوثبئی 

حکوهت'' جہبں 

ثھی آئے 

''کوشٌط'' هتجبزل 

ہوگب اوض ''وٍ'' 

کے لیئے ''یہ'' 

 هتجبزل ہوگب۔

هیں،  ۱۷زفؼہ 

الفبظ ''ہوگب'' اوض 

''ذالف'' کے 
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زضهیبں الفبظ 

''کوشٌط کے 

ذالف یب'' شبهل 

 کیئے جبئیں گے۔

۱۷۵۳ XXVII  کطاچی

ضطوضی 

اشیبء )قیوت 

پط ضبثطہ اوض 

شذیطٍ 

اًسوظی( 

 ۱۷۵۳ایکٹ، 

ؼبضے ایکٹ 

هیں، هبؼوائے 

کے  ۱۱زفؼہ 

''طوثبئی 

حکوهت'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

هیں، شق  ۲زفؼہ 

(b)  ؼے پہلے

هٌسضجہ شیل 

اضبفہ کیب جبئے 

 گب:

''(a) ‘کوشٌط ’

ؼے هطاز 

کطاچی ڈویعى 

 کب کوشٌط؛''۔

هیں،  ۱۱زفؼہ 

''وٍ'' کے لیئے 

''اغ کو'' هتجبزل 

 ہوگب۔

ایکٹس سٌدھ   

 اور آرڈیٌٌسز
 

۱۶۶۶ II  ؼٌسھ فیطیع

 ۱۶۶۶ایکٹ، 

هیں،  ۱۹زفؼہ 

الفبظ ''کوئی'' 

اوض ''کلیکٹط'' 

کے زضهیبں 

''کوشٌط'' شبهل 

 کیب جبئے گب۔

۱۶۹۷ VII  ۵۹اوض  ۱۱زفؼہ ؼٌسھ آثپبشی 
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هیں، ''ضویٌیو  ۱۶۹۷ایکٹ، 

کوشٌط'' کے 

 ۔لیئے

، ۶۹زفؼبت 

(iii)(۲)۷۱ ،

اوض  ۷۲(۶)

(۳)Aهیں  ۷۲۔

''طوثبئی 

حکوهت'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

 ۷۲۔A(۳زفؼہ )

هیں، ''ؼٌسھ کے 

لیئے'' کو ذتن 

 کیب جبئے گب۔

۱۷۴۵ I  ؼٌسھ کوضٹ

آف واضڈغ 

 ۱۷۴۵ایکٹ، 

کے لیئے  ۳زفؼہ 

هٌسضجہ شیل 

 هتجبزل ہوگب:

کی  ۱۲۔زفؼہ ۳''

گٌجبئشوں کے 

تحت کوشٌط 

اپٌے ڈویعى کی 

حسوز کے لیئے 

کوضٹ آف 

 واضڈغ ہوگب:

ثشططیکہ 

طوثبئی 

حکوهت، اگط وٍ 

هٌبؼت ؼوجھے،  

ؼطکبضی گعیٹ 

هیں ًوٹیفکیشي 

 کے شضیؼے:

(a) ڈویعى هیں
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کوشٌط کے ثسلے 

کوضٹ آف 

واضڈغ کے 

لیئے ذبص 

ػولساض هقطض کط 

 ؼکتی ہے؛ یب

(b) ایک ڈویعى

کے لیئے کوشٌط 

اوض کؽی 

زوؼطے ػولساض 

یب ػولساضوں پط 

هشتول کوضٹ 

آف واضڈغ 

تشکیل زے 

 ؼکتی ہے؛ یب

(c) طوثہ ؼٌسھ

کے کؽی ثھی 

حظہ کے لیئے 

کؽی زوؼطے 

ػولساض یب 

ػولساضوں کو 

کوضٹ آف 

واضڈغ کے 

طوض پط هقطض 

کط ؼکتی ہے، 

اوض ہسایت کط 

ؼکتی ہے کہ 

ایؽب حظہ کؽی 

ڈویعى کے 

کوضٹ آف 

واضڈغ کے 

زائطٍ اذتیبض ؼے 

ثبہط ہوگب، جػ 
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هیں وٍ هکول 

طوض پط یب 

ط ػبضضی طوض پ

 هوجوز ہو۔

هیں  ۱۳زفؼہ 

( ۱شیلی زفؼہ )

کے لیئے 

هٌسضجہ شیل 

 هتجبزل ہوگب:

( ہط ۱۔ )۱۳''

حکن ؼے اپیل ہو 

ؼکے گی، 

هبؼوائے اغ 

ایکٹ کے تحت 

جبضی کطزٍ 

ڈؼٹطکٹ کوضٹ 

کے حکن کے، 

پھط وٍ اطل ہو 

 یب اپیل پط ہو:

(a) جہبں حکن

کوشٌط کب ہے یب 

ثوضڈ آف ضویٌیو 

کے  ۳کی زفؼہ 

کے  شططیہ ثیبى

تحت هقطض کطزٍ 

کؽی ذبص یب 

زوؼطے ػولساض، 

یب تشکیل زیئے 

کب گئے ثوضڈ 

 حکن ہو؛

(b) جہبں حکن

کوشٌط کے 

کلیکٹط کب ہو یب 
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جہبں ایؽے 

ػولساض یب ثوضڈ 

کو ایؽے ػولساض 

یب ثوضڈ پط زائطٍ 

 اذتیبض ہے؛ اوض

(c) زوؼطے

ؼبضے هؼبهالت 

هیں، کلیکٹط کی 

 ططف:

ثشططیکہ جہبں 

ایؽب کوئی 

ػولساض یب ثوضڈ 

کوضٹ آف 

واضڈغ کے 

طوض پط هقطض 

ًہیں کیب گیب اوض 

حکن اغ ایکٹ 

کے هقبطس 

حبطل کطًے 

کے لیئے ایؽی 

کوضٹ آف 

واضڈغ کے 

هؽبوی کؽی 

ػولساض کی 

ططف ؼے 

جبضی کیب گیب 

ہے، طوثبئی 

حکوهت ہسایت 

کط ؼکتی ہے کہ 

اپیلیں ایؽے 

ػولساض یب ثوضڈ 

کو کی جبئیں 

 گی۔''۔
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۱۷۴۶ II ٌسھ ؼ

هرتیبضکبضغ 

کوضٹػ ایکٹ، 

۱۷۴۶ 

کی شیلی  ۱زفؼہ 

( هیں ۲زفؼہ )

لفع ''ؼٌسھ'' کے 

ثؼس الفبظ 

''ذیطپوض ضلؼہ 

کے ؼبتھ'' شبهل 

 کیئے جبئیں گے۔

۱۷۱۵ I  ؼٌسھ ٹبٔوى

پالًٌگ ایکٹ، 

۱۷۱۵ 

کی  ۱۵۔Bزفؼہ 

( ۵شیلی زفؼہ )

هیں فل اؼٹبپ 

ؼے پہلے الفبظ 

''اوض کوشٌط'' 

شبهل کیئے 

 جبئیں گے۔

۱۷۲۵ VII  کوآپطیٹو

ؼوؼبئٹیع 

 ۱۷۲۵ایکٹ، 

کی  ۵۷۔Pزفؼہ 

( ۲شیلی زفؼہ )

هیں، ''ثوضڈ آف 

ضویٌیو ؼٌسھ'' 

کے لیئے 

''کوشٌط'' هتجبزل 

 ہوگب۔

۱۷۴۹ XLIX  ؼٌسھ ضوضل

کطیڈٹ ایٌڈ 

لیٌڈ ٹطاًؽفط 

 ۱۷۴۹ایکٹ، 

هیں،  ۲۶زفؼہ 

''ثوضڈ آف 

ضویٌیو'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

کے  ۲۶زفؼہ 

لیئے هٌسضجہ 

 شیل هتجبزل ہوگب:

۔ ثوضڈ آف ۲۶''

ضویٌیو یب 

کوشٌط، کؽی 

اپیل پط التوٰی 

 

 

 

 

 

 

 

هغطثی پبکؽتبى ایکٹػ 

 اوض آضڈیٌٌؽع

West Pakistan 

Acts and 

Ordinances 
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هیں پڑا فیظلہ، 

یب ًظطثبًی هیں 

کبضضوائی کط 

ؼکتب ہے، 

جیؽے هؼبهلہ 

ہو،  کؽی حکن 

پط ػولسضآهس کو 

ضوک ؼکتب ہے، 

جػ کے ؼلؽلے 

هیں اپیل کی ہے 

یب جػ کے 

ؼلؽلے هیں 

ًظطثبًی کی 

کبضضوائی ظبہط 

 تی ہے۔''۔ہو

۱۷۹۲ II  ؼٌسھ پیپلع

لوکل 

گوضًوٌٹ 

آضڈیٌٌػ، 

۱۷۹۲ 

هیں، شق  ۲زفؼہ 

( کے ثؼس ۷)

هٌسضجہ شیل 

اضبفہ کیب جبئے 

 گب:

(''A۷۔ )

ؼے ’ کوشٌط‘

هطاز ڈویعى کے 

ضویٌیو 

ایڈهٌؽٹطیشي کب 

چیف آفیؽط 

اًچبضج اوض جػ 

هیں شبهل ہے 

حکوهت کی 

ططف ؼے اغ 

آضڈیٌٌػ کے 

تحت کوشٌط کے 

کوئی ؼبضے یب 
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ثھی کبم ؼطاًجبم 

زیٌے کے لیئے 

ذبص طوض پط 

هقطض کطزٍ کوئی 

 ػولساض؛''۔

کی  ۱۴زفؼہ 

( ۲شیلی زفؼہ )

هیں، 

''کبضپوضیشي کی 

طوضت هیں اوض 

کلیکٹط پیپلع 

هیوًؽپلٹی یب 

پیپلع ٹبٔوى کویٹی 

کی طوضت 

هیں'' ذتن کیئے 

 جبئیں گے۔

کی  ۱۴زفؼہ 

( ۹شیلی زفؼہ )

کے لیئے 

هٌسضجہ شیل 

 ہوگب: هتجبزل

(ایک ۹'')

 کبٔوًؽل، 

کٌٹطولٌگ 

اتھبضٹی کو فطاہن 

 کطے گی:

(a) ،تقطضی

هالظهیي کی 

ثطططفی، 

ڈؼچبضج یب 

هؼطلی ؼویت 

کبٔوًؽل کی 

ططف ؼے لیئے 
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گئے ؼبضے 

 فیظلے؛

(b) کبٔوًؽل کی

هیٹٌگػ ثالًے 

ؼے پہلے ؼبضی 

هیٹٌگػ کی 

ایجٌڈٍ اوض 

وضکٌگ پیپط کے 

 ًقل؛ اوض

(c) کبٔوًؽل کی

هیٹٌگػ ؼبضی 

کے هٌٹػ کے 

 ًقل۔

(Aجہبں ۹۔ )

کوشٌط 

کٌٹطولٌگ 

اتھبضٹی ًہیں ہے 

( ۹شیلی زفؼہ )

کے تحت فطاہن 

کطزٍ هؼلوهبت 

کوشٌط کو ثھی 

فطاہن کی جبئے 

 گی۔''۔

 هیں: ۱۵زفؼہ 

(i)( ۲شیلی زفؼہ )

هیں، لفع اوض 

کبهب ''وقت'' اوض 

الفبظ ''ثیبى کطًب'' 

کے زضهیبں الفبظ 

''کوشٌط کی 

 ؼفبضؾ پط''

شبهل کیئے 

 جبئیں گے؛ اوض
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(ii) شیلی زفؼہ

( هیں هٌسضجہ ۲)

شیل اضبفہ کیب 

 جبئے گب:

(کبٔوًؽل هیں ۳'')

پوؼٹ پیسا کطًے 

کی تجویع پط 

پیپلع لوکل 

کبٔوًؽل هیں 

ذسهبت ؼطاًجبم 

زیٌے والے افطاز 

کے شضیؼے 

ثھطتی کی جبئے 

گی، جو ػول 

کوشٌط کے 

شضیؼے گصاضا 

 جبئے گب۔''۔

هیں فل  ۱۶زفؼہ 

اؼٹبپ کو کولي 

ؼے تجسیل کیب 

جبئے گب اوض اغ 

کے ثؼس هٌسضجہ 

شیل اضبفہ کیب 

 جبئے گب:

''(i) ثشططیکہ''

قیبم کے شیڈول 

هیں تجسیلی کے 

لیئے کوئی 

تجویع 

کبضپوضیشي کی 

طوضت هیں 

کوشٌط ؼے اوض 

کؽی زوؼطی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

طوضت هیں 

کٌٹطولٌگ 

اتھبضٹی کے 

شضیؼے گصاضی 

 جبئے گی۔''۔

هیں،  ۱۷زفؼہ 

( ۲شیلی زفؼہ )

کے ثؼس هٌسضجہ 

شیل اضبفہ کیب 

 جبئے گب:

(کوشٌط ۳'')

کبٔوًؽل کی 

ؼطگطهیبں اغ 

آضڈیٌٌػ کی 

گٌجبئشوں کے 

تحت ہیں یب ًہیں 

یہ هؼلوم کطًے 

کے لیئے کوئی 

کبغص، زؼتبویع، 

ضجؽٹط یب ضکبضڈ 

طلت کط ؼکتب 

ہے اوض اگط 

ضطوضی 

ؼوجھے 

حکوهت کو اپٌی 

ضپوضٹ جوغ 

 ب ہے۔''۔کطوا ؼکت

هیں،  ۶۳زفؼہ 

( ۶شیلی زفؼہ )

کے لیئے 

هٌسضجہ شیل 

 هتجبزل ہوگب:

(اگط کوئی ۶'')
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ػولساض جػ کے 

شهے کبٔوًؽل کی 

ططف ؼے فٌڈ 

ضکھے گئے ہیں، 

هٌظوض کطزٍ 

ؼطگطهوں ؼے 

ظائس ضقن ذطچ  

کطًب ضطوضی 

ؼوجھتب ہے، جو 

هٌظوض  کی گئی 

ہے یب ثجٹ هیں 

فطاہن کی گئی 

ہے یب کی گئی 

ہے تو ایؽی 

تجؼیع کٌٹطولٌگ 

اتھبضٹی کے 

فیظلے کے 

لیئے ثھیجے گب 

 اوض جہبں 

ولٌگ کٌٹط

اتھبضٹی حکوهت 

ہے، تو تجویع 

کوشٌط کے 

شضیؼے ثھیجی 

 جبئے گی۔

کی  ۶۶زفؼہ 

( ۱شیلی زفؼہ )

هیں ''کلیکٹط 

کطزاض ازا کطتے 

ہوئے'' کو ذتن 

 کیب جبئے گب۔

کی  ۷۳زفؼہ 

( ۱شیلی زفؼہ )
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هیں ''کلیکٹط'' 

کے لیئے 

''ڈویعى کب 

کوشٌط'' هتجبزل 

 ہوگب۔

هغزبی   

پبکستبى 

ایکٹس اور 

 آرڈیٌٌسز

 

۱۷۵۶ VI  هغطثی

پبکؽتبى ػبم 

شقیں ایکٹ، 

۱۷۵۶ 

هیں، شق  ۲زفؼہ 

( کے ثؼس ۱۶)

هٌسضجہ شیل 

شبهل کیب جبئے 

 گب:

’ کوشٌط( ‘۱۹'')

ؼے هطاز  

ڈویعى کے 

ضویٌیو اوض 

ایڈهٌؽٹطیشي کب 

چیف آفیؽط 

اًچبضج اوض جػ 

هیں شبهل ہوگب 

ایؽے ڈویعى کب 

 ایڈیشٌل کوشٌط۔''۔

۱۷۵۶ XXVII  هغطثی

پبکؽتبى 

ویکؽیٌیشي 

آضڈیٌٌػ، 

۱۷۵۶ 

 هیں: ۳زفؼہ 

(i)( ۱شیلی زفؼہ )

هیں، ''حکوهت'' 

کے لیئے 

''کوشٌط'' هتجبزل 

 ہوگب۔

(ii) شیلی زفؼہ

( هیں، ۱)

هٌسضجہ شیل 
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اضبفہ کیب جبئے 

 گب:

(کوشٌط اغ ۵'')

زفؼہ کے تحت 

آًے والے ہط 

کیػ کی ضپوضٹ 

حکوهت کو 

ثھیجے گب، اوض 

حکوهت آضڈض 

کطے کو هؽتقل 

گی، ًظطثبًی 

کطے گی یب 

زوثبضٍ تطتیت 

زے گی، یب اغ 

ؼلؽلے هیں 

زوؼطا کوئی 

آضڈض جبضی 

کطے گی جو 

کوشٌط کط ؼکتب 

 تھب۔''۔

(iii) شططیہ ثیبى

کے لیئے 

هٌسضجہ شیل 

 هتجبزل ہوگب:

''ثشططیکہ ڈپٹی 

کوشٌط یب کوشٌط 

کی ططف ؼے 

اغ زفؼہ کے 

تحت جبضی کطزٍ 

کوئی ثھی آضڈض 

حکوهت کی 

ے تت ططف ؼ

تک هؽتقل کیب، 
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ضوائیع کیب یب 

زوثبضٍ تطتیت 

زیب ًہیں جبئے 

گب جت تک 

ایؽے آضڈض کے 

ذالف لوکل 

اتھبضٹی کو ؼجت 

ثتبًے کب هوظوں 

هوقؼہ ًہیں زیب 

 جبئے۔''۔

۱۷۵۷ XXXV  هغطثی

پبکؽتبى 

کٌٹطول آف 

گوًساظ 

آضڈیٌٌػ، 

۱۷۵۷ 

هیں،  ۶زفؼہ 

( ۲شیلی زفؼہ )

کے شططیہ ثیبى 

هیں ''حکوهت'' 

کے لیئے 

''کوشٌط'' هتجبزل 

 ہوگب۔

 هیں: ۱۶زفؼہ 

(i)( ۱شیلی زفؼہ )

هیں، ''حکوهت'' 

کے لیئے 

''ڈویعى کب 

کوشٌط'' هتجبزل 

 ہوگب۔

(ii) شیلی زفؼہ

( هیں، ۳)

''حکوهت'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

هیں،  ۱۷زفؼہ 

''حکوهت'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔
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کی  ۲۹زفؼہ 

( ۲شیلی زفؼہ )

هیں، ''حکوهت'' 

کے لیئے 

''کوشٌط'' هتجبزل 

 ہوگب۔

۱۷۶۴ VI  هغطثی

پبکؽتبى 

کٌؽولیڈیشي 

آف ہولڈًگػ 

آضڈیٌٌػ، 

۱۷۶۴ 

هیں، شق  ۲زفؼہ 

(c)  کے ثؼس

هٌسضجہ شیل 

اضبفہ کیب جبئے 

 گب:

''(d) ‘کوشٌط ’

ؼے هطاز ڈویعى 

کے ضویٌیو 

ایڈهٌؽٹطیشي کب 

چیف آفیؽط 

اًچبضج اوض جػ 

هیں شبهل ہے 

ایڈیشٌل کوشٌط 

اوض زوؼطی 

کوئی آفیػ جو 

ثوضڈ آف ضویٌیو 

کی ططف ؼے 

اغ آضڈیٌٌػ کے 

تحت کوشٌط کے 

کبم ؼطاًجبم 

زیٌے کے لیئے 

ثباذتیبض ثٌبئی 

 گئی ہو۔''۔

(i)( ۲شیلی زفؼہ )

هیں، ''زی'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔
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(ii) شیلی زفؼہ

( هیں، ''ثوضڈ ۳)

آف ضویٌیو'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

(iii) شیلی زفؼہ

( کے لیئے ۱)

هٌسضجہ شیل 

 هتجبزل ہوگب:

(ثوضڈ آف ۱'')

ضویٌیو شیلی زفؼہ 

( کے تحت ۱)

طلت کطزٍ کؽی 

هؼبهلے کی 

طوضت هیں اوض 

کوشٌط شیلی زفؼہ 

( کے تحت ۲)

طلت کطزٍ کؽی 

هؼبهلے کی 

طوضت هیں یب 

اغ کو شیلی زفؼہ 

( کے تحت ۳)

ضپوضٹ کطزٍ 

کے ؼلؽلے هیں 

ایؽب آضڈض پبغ 

کط ؼکتب ہے، 

جیؽے وٍ 

ضطوضی 

 ؼوجھے۔

۱۷۶۴ VII  هغطثی

پبکؽتبى پیوض 

فوڈ آضڈیٌٌػ، 

۱۷۶۴ 

 هیں: ۳۵زفؼہ 

(i)( ۳شیلی زفؼہ )

هیں، ''حکوهت'' 

کے لیئے 

 

 

 

 

 

 ذیطپوض ایکٹػ

Khairpur Acts 
 

 

 

 

 

 پٌجبة ایکٹػ

Punjab Acts 
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''کوشٌط'' هتجبزل 

      ہوگب۔

(ii) شیلی زفؼہ

( کے ثؼس ۳)

هٌسضجہ شیل 

شبهل کیب جبئے 

 گب:

(کوشٌط اغ ۱'')

زفؼہ کے تحت 

ہوًے والے ہط 

کیػ کی ضپوضٹ 

حکوهت کو جوغ 

کطائے گب اوض 

حکوهت آضڈض 

کو هؽتقل، 

ضوائیع یب زوثبضٍ 

تطتیت زے گی، 

یب اغ ؼلؽلے 

هیں زوؼطا کوئی 

آضڈض کطے گی 

جو کوشٌط کط 

 ؼکتب تھب۔''؛

(iii) شططیہ ثیبى

کے لیئے 

هٌسضجہ شیل 

 هتجبزل ہوگب:

''ثشططیکہ ڈپٹی 

کوشٌط یب کوشٌط 

کی ططف ؼے 

اغ زفؼہ کے 

تحت جبضی کطزٍ 

کوئی ثھی آضڈض 

حکوهت کی 

 

 

 

 

 

 

 

ایي ڈثلیو ایف پی 

 ایکٹػ

N.W.F.P Acts 
 

 

 

 

 طساضتی حکن

President’s 

Order 
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ططف ؼے 

ایؽے آضڈض کے 

ذالف هلی 

اتھبضٹی کو ؼجت 

ثتبًے کب هوظوں 

هوقؼہ زیٌے کے 

ػالوٍ هؽتقل 

کیب، ضوائیع کیب یب 

زوثبضٍ تطتیت 

ًہیں جبئے  زیب

 گب۔''۔

۱۷۶۴ XIV  هغطثی

پبکؽتبى 

ثیٌیوولٌٹ فٌڈ 

آضڈیٌٌػ، 

۱۷۶۴ 

 هیں: ۶زفؼہ 

(i)( ۱شیلی زفؼہ )

 (b)هیں، شق 

کے ثؼس هٌسجہ 

شیل شبهل کیب 

 جبئے گب:

''(c) ہط ڈویعى

کے لیئے 

هیٌیجوٌٹ کب 

ڈویعًل ثوضڈ؛ 

 اوض''؛

(ii) شیلی زفؼہ

( هیں، شق ۲)

(b)  کے ثؼس

هٌسضجہ شیل 

شبهل کیب جبئے 

 گب:

''(c) ڈویعًل

ثوضڈ آف 

هیٌیجوٌٹ 

طوثبئی ثوضڈ 

آف هیٌیجوٌٹ 
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)ًبى گعیٹیڈ( کی 

ططف ؼے 

جبضی کطزٍ 

ایؽی ہسایبت کے 

 IIتحت پبضٹ 

ؼے هتؼلقہ 

کو هؼبهالت 

زیکھے گب 

هبؼوائے ؼٌسھ 

ؼیکطیٹطیٹ هیں 

ذسهبت ؼطاًجبم 

زیٌے والے ًبى 

گعیٹیڈ هالظهیي 

ذبص  کے اوض

طوض پط اغ کو 

ثوضڈ کی ططف 

ؼے کی گئی 

ایلوکیشٌع هیں 

ؼے ذطچہ 

جبضی کطًے کب 

اذتیبض حبطل 

 ہوگب؛ اوض''۔

۱۷۶۴ XXIV  هغطثی

پبکؽتبى هٌی 

لیٌڈضظ 

آضڈیٌٌػ، 

۱۷۶۴ 

هیں، شق  ۲زفؼہ 

(d)  کے ثؼس

هٌسضجہ شیل 

شبهل کیب جبئے 

 گب:

''(e) ‘کوشٌط ’

جػ هیں شبهل 

ہے ایڈیشٌل 

کوشٌط یب 

حکوهت کی 

ططف ؼے اغ 
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آضڈیٌٌػ کے 

تحت کوشٌط کی 

شهیساضیبں 

ؼطاًجبم زیٌے 

کے لیئے ذبص 

طوض پط ثباذتیبض 

ثٌبیب گیب زوؼطا 

 کوئی ػولساض؛''۔

هیں،  ۶زفؼہ 

''ڈؼٹطکٹ جج'' 

کے لیئے 

''کوشٌط'' هتجبزل 

 ہوگب۔

۱۷۶۲ VIII  هغطثی

پبکؽتبى 

پط ضوڈوں 

ٹولػ اوض 

ثطجع 

آضڈیٌٌػ، 

۱۷۶۲ 

کی شیلی  ۶زفؼہ 

( هیں، ۳زفؼہ )

''حکوہوت'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

۱۷۶۲ XXIX  هغطثی

پبکؽتبى 

پطائوطی تؼلین 

آضڈیٌٌػ، 

۱۷۶۲ 

هیں،  ۶زفؼہ 

''حکوهت'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

۱۷۶۴ XIX  هغطثی

پبکؽتبى ضجظ 

ظهیٌیں چھڑاًب 

اطل اوض 

هبلکبى کو 

واپؽی ایکٹ، 

۱۷۶۴ 

هیں، شق  ۲زفؼہ 

(b)  کے ثؼس

هٌسضجہ شیل 

شبهل کیب جبئے 

 گب:

''(c) ‘کوشٌط ’

ؼے هطاز ڈویعى 

کب کوشٌط جػ 
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هیں ظهیي ضجظ 

کی گئی ہے یب 

اغ کب کوئی 

حظہ واقغ ہے، 

اوض جػ هیں 

شبهل ہوگب ثوضڈ 

آف ضویٌیو کی 

ططف ؼے اغ 

ایکٹ کے 

هقبطس حبطل 

کطًے کے لیئے 

کوشٌط کی 

شهیساضیبں 

ؼطاًجبم زیٌے 

کے لیئے ذبص 

طوض پط ثباذتیبض 

ثٌبیب گیب کوئی 

 ػولساض؛''؛

 ۱۵، ۱۱ت زفؼب

کے  ۱۶اوض 

لیئے هٌسضجہ 

 شیل هتجبزل ہوگب:

(جت ۱۔)۱۱''

تک کچھ اغ 

ایکٹ هیں زوؼطا  

ًہ ثیبى کیب 

جبئے، کلیکٹط 

کے اطل آضڈض 

ؼے اپیل کوشٌط 

کی ططف ہو 

 ؼکے گی۔

(جت تک اغ ۲)

ایکٹ هیں کچھ 
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زوؼطا ًہ ثیبى 

کیب جبئے، 

کوشٌط کی ططف 

ؼے اپیل هیں 

جبضی کطزٍ ہط 

آضڈض ؼے ثوضڈ 

ضویٌیو هیں  آف

اپیل کی جب 

ؼکے گی یب 

هٌسضجہ شیل هیں 

ؼے کؽی ثھی 

ایک کے ثٌیبز 

 پط، یؼٌی:

(a) قبًوى کے

ذالف فیظلہ یب 

ًبفص قبًیي کے 

 ذالف اؼتؼوبل؛

(b) فیظلہ جو

قبًوى کب هؼبهلہ 

یب قبًیي کے 

اؼتؼوبل کب 

هؼبهلہ طے 

کطًے هیں ًبکبم 

 ہوا ہو؛

(c) اغ ایکٹ یب

وقتی طوض پط 

ًبفص کؽی 

زوؼطے قبًیي 

کی ططف ؼے 

ثیبى کطزٍ ططیقہ 

هیں کوئی ثڑی 

غلطی یب ًقض، 

جػ ًے کیػ 
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کے فیظلے هیں 

کوئی غلطی یب 

 ًقض پیسا کیب ہو۔

( ثوضڈ ۱۔ )۱۵

آف ضویٌیو کؽی 

ثھی وقت التوٰی 

هیں کؽی ثھی 

کیػ کب ضکبضڈ یب 

اغ کے هبتحت 

کؽی ضویٌیو 

آفیؽط کی ططف 

ے ًیکبل کطزٍ ؼ

هواز طلت کط 

 ؼکتب ہے۔

(کوشٌط اپٌے ۲)

هبتحت کؽی 

ضویٌیو آفیؽط 

کے پبغ پڑے 

کؽی کیػ یب 

ًیکبل کطزٍ کؽی 

کیػ کب ضکبضڈ 

طلت کط ؼکتب 

 ہے۔

(ثوضڈ آف ۳)

ضویٌیو شیلی زفؼہ 

( کے تحت ۱)

کوئی کیػ طلت 

کطًے کی 

طوضت هیں اوض 

کوشٌط کی ططف 

ؼے شیلی زفؼہ 

( کے تحت ۲)

کطًے کیػ طلت 
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کی طوضت 

هیں، ایؽب حکن 

جبضی کط ؼکتب 

ہے، جیؽے وٍ 

 هٌبؼت ؼوجھے۔

ثشططیکہ اغ 

زفؼہ کے تحت 

کوئی ثھی حکن 

جبضی ًہیں کیب 

جبئے گب جو 

کؽی کبضضوائی 

یب ؼت آضڈیٌیٹ 

ضویٌیو آفیؽط 

کے حکن کے 

هتضبز ہو اوض 

ذبًگی افطاز کے 

زضهیبں کؽی 

ؼوال کے حق 

پط اثطاًساظ ہوتب 

ز ہو، ایؽے افطا

کو ؼٌٌے کب 

هوقؼہ زیٌے کے 

ػالوٍ کوئی 

آضڈض جبضی ًہیں 

 کیب جبئے گب۔

 ۱۱( زفؼہ ۱۔)۱۶

کے تحت اپیل 

کی حس کب 

ػططہ ایؽی 

تبضید ؼے 

شطوع ہوگب جػ 

تبضید ؼے آضڈض 

کے ذالف اپیل 
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کی گئی ہو اوض 

 وٍ ہوگب:

(i) ؼبٹھ زى، جت

اپیل کوشٌط کی 

 ططف ہو۔

(ii) ،ًوے زى

اگط اپیل ثوضڈ 

کی  آف ضویٌیو

 ططف ہو۔

(اغ زفؼہ کے ۲)

تحت اپیل کی حس 

طے کب ػططہ 

کطًے کے لیئے 

آضڈض جػ کے 

ذالف اپیل کی 

گئی ہے اغ کی 

ًقل حبطل 

کطًے کے لیئے 

زضذواؼت والے 

ػططے کب وقت 

ًہیں گٌب جبئے 

 گب۔

(لویٹیشي ۳)

 ۱۷۴۶ایکٹ، 

کی  ۵کی زفؼہ 

گٌجبئیشي اغ 

ثبة کے تحت 

اپیلوں پط ًبفص 

 ہوں گی۔

۱۷۶۴ III  هغطثی

پبکؽتبى غالم 

هحوس ثیطاج 

ثیٹطهٌٹ ٹیکػ 

هیں،  ۹زفؼہ 

''حکوهت'' کے 

لیئے  ''کوشٌط'' 

اوض ''وٍ'' کے 
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آضڈیٌٌػ، 

۱۷۶۴ 

لیئے ''یہ'' هتجبزل 

 ہوگب۔

هیں،  ۱۱زفؼہ 

لفع اوض کبهب 

''حکوهت،'' اوض 

لفع ''کلیکٹط'' زو 

هطتجہ آًے والوں 

کے زضهیبں الفبظ 

''کوشٌط یب'' شبهل 

 جبئیں گے۔کیئے 

۱۷۶۹ IX  هغطثی

پبکؽتبى پٹ 

فیڈض کیٌبل 

)ضبثطہ اوض 

ظهیي کی 

االئٌیشي کب 

تحفع( 

آضڈیٌٌػ، 

۱۷۶۹ 

کی شیلی  ۴زفؼہ 

( هیں، ۳زفؼہ )

الفبظ ''ثوضڈ آف 

ضویٌیو'' اوض ''کط 

ؼکتب ہے'' کے 

زضهیبں الفبظ ''یب 

کوشٌط'' شبهل 

 کیئے جبئیں گے۔

کی شیلی  ۵زفؼہ 

 ( هیں:۴زفؼہ )

(i) کے  ۶''زفؼہ

تحت ثوضڈ آف 

ضویٌیو'' کے 

 ۶لیئے ''زفؼہ 

کے تحت 

کوشٌط، یب زفؼہ 

کے تحت  ۹

ثوضڈ آف ضویٌیو 

کی ططف ؼے 

 ًظطثبًی هیں''؛

(ii) وضبحت

 هیں:

(a) ۶''زفؼہ ''
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کے لیئے 

اوض  ۶''زفؼبت 

'' هتجبزل ہوں ۹

 گے۔

(b) لفع اوض کبهب

''ٹطثیوًل،'' اوض 

لفع ''یب'' کے 

زضهیبں ''کوشٌط'' 

بهل کیب جبئے ش

 گب۔

هیں،  ۶زفؼہ 

''ثوضڈ آف 

ضویٌیو'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

اوض ''وٍ'' کے 

لیئے ''یہ'' هتجبزل 

 ہوگب۔

کے ثؼس  ۶زفؼہ 

هٌسضجہ شیل 

شبهل کیب جبئے 

 گب:

۔ثوضڈ آف ۹''

ضویٌیو کط ؼکتب 

 ہے:

(a) اپٌے تحطک

کے کؽی ثھی 

وقت جبضی کطزٍ 

کؽی آضڈض یب اغ 

آضڈیٌٌػ کے 

تحت ٹطثیوًل یب 

کوشٌط کی ططف 

ؼے کی گئی 

کؽی کبضضوائی 
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ؼے هتؼلقہ 

ضکبضڈ طلت یب 

جبًچ پڑتبل کط 

ؼکتب ہے، ذوز 

کو ایؽے آضڈض 

یب کبضضوائی کی 

قبًوًیت، 

ضیگیولطٹی یب 

پطوپطائٹی کے 

لیئے ذوز کو 

هطوئي کطًے 

اپٌب کے لیئے 

هقظس حبطل 

 کیب جب ؼکے۔

(b) اغ آضڈیٌٌػ

کے تحت کوشٌط 

کی ططف ؼے 

کؽی کبضضوائی 

هیں جبضی کطزٍ 

حکن کے ًوے 

زى کے اًسض 

هتبثط شرض کی 

ططف ؼے کی 

گئی زضذواؼت 

پط، ایؽی 

کبضضوائی کب 

ضکبضڈ طلت کط 

ؼکتب ہے اوض 

اغ ؼلؽلے هیں 

ایؽب حکن جبضی 

کط ؼکتب ہے، 

جیؽے وٍ 

هٌبؼت 
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 ؼوجھے۔''۔

هیں،  ۹۔Bزفؼہ 

'' کے ۶''زفؼہ 

 ۶لیئے ''زفؼبت 

'' ۹(b)اوض 

 هتجبزل ہوں گے۔

هیں، لفع  ۶زفؼہ 

اوض کبهب 

''ٹطثیوًل،'' اوض 

لفع ''یب'' کے 

زضهیبں ''کوشٌط'' 

شبهل کیب جبئے 

 گب۔

هیں الفبظ  ۷زفؼہ 

اوض کبهب ''ثوضڈ 

آف ضویٌیو،'' اوض 

لفع ''یب'' کے 

زضهیبں ''کوشٌط'' 

شبهل کیب جبئے 

 گب۔

۱۷۹۴ XIII  هغطثی

پبکؽتبى اؼٹیج 

کیطیجع کی 

طلجی 

)ػبضضی 

اذتیبضات( 

آضڈیٌٌػ، 

۱۷۹۴ 

ؼبضے آضڈیٌٌػ 

هیں، ''ضلؼہ 

هبجؽٹطیٹ'' کے 

لیئے ''ڈپٹی 

کوشٌط'' هتجبزل 

 ہوگب۔

هیں،  ۴زفؼہ 

''ثوضڈ آف 

ضویٌیو'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

خیزپور   

 ایکٹس
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۱۷۴۵ III  ذیطپوض

هیٌیجوٌٹ آف 

هبئیٌطغ 

پطاپطٹی 

 ۱۷۴۵ایکٹ، 

هیں،  ۲زفؼہ 

''ثوضڈ آف 

ضویٌیو'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

۱۷۵۴ VI  ذیطپوض الئیو

اؼٹبک کٌٹطول 

 ۱۷۵۴ایکٹ، 

هیں،  ۶زفؼہ 

''طوثبئی 

حکوهت'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

  پٌجبة ایکٹس  

۱۷۱۲ V  کبلوًبئعیشي

آف گوضًوٌٹ 

لیٌڈغ 

)پٌجبة( 

 ۱۷۱۲ایکٹ، 

هیں،  ۳زفؼہ 

کی ’ کلیکٹط‘

تؼطیف کے ثؼس 

هٌسضجہ شیل 

اضبفہ کیب جبئے 

 گب:

''کوشٌط'' جػ 

هیں شبهل ہے 

ثوضڈ آف ضویٌیو 

کی ططف ؼے 

اغ ایکٹ کے 

تحت کوشٌط کے 

ؼبضے یب کوئی 

کبم ؼطاًجبم 

زیٌے یب ؼبضے 

یب کوئی 

اذتیبضات 

اؼتؼوبل کطًے 

کے لیئے هقطض 

 کطزٍ کوئی

 ػولساض۔''۔

 ۱۷اوض  ۱۹زفؼہ 
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هیں، ''ثوضڈ آف 

ضویٌیو'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

هیں  ۱۷زفؼہ 

''وٍ'' کے لیئے 

 ''یہ'' هتجبزل ہوگب۔

۱۷۳۷ V  ایگطیکلچطل

پطوڈیوغ 

هبضکیٹػ، 

۱۷۳۷ 

کی شیلی  ۶زفؼہ 

( هیں، ۳زفؼہ )

''حکوهت'' کے 

لیئے ''کوشٌط'' 

 هتجبزل ہوگب۔

کی  ۲۱۔Aزفؼہ 

( ۲شیلی زفؼہ )

هیں، ''حکوهت'' 

کے لیئے 

''کوشٌط'' هتجبزل 

 ہوگب۔

هیں،  ۳۲زفؼہ 

''کوئی ػولساض'' 

کے لیئے 

''کوشٌط'' هتجبزل 

 ہوگب۔

ایي ڈبلیو ایف   

 پی ایکٹس
 

۱۷۵۴ XXII  شگط فیکٹطیع

کٌٹطول ایکٹ، 

۱۷۵۴ 

اوض  ۱۴زفؼبت 

هیں،  ۱۴

''طوثبئی 

حکوهت'' کے 

لیئے ''ڈویعى کب 

کوشٌط'' هتجبزل 

 ہوگب۔

  صدارتی حکن  
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کطاچی  5 ۱۷۵۹

ڈولپوٌٹ 

اتھبضٹی آضڈض، 

۱۷۵۹ 

هیں،  ۵آضٹیکل 

( کے ثؼس ۲شق )

هٌسضجہ شیل 

اضبفہ کیب جبئے 

 گب:

( کوشٌط، ۳'')

کطاچی ڈویعى 

گوضًٌگ ثبڈی 

کب ایکػ آفیشو 

 چیئطهیي ہوگب۔''۔

کی  ۶آضٹیکل 

( هیں، ۱شق )

''چیئطهیي اوض'' 

جبئے کو ذتن کیب 

 گب۔

کے  ۵۲آضٹیکل 

ثؼس هٌسضجہ شیل 

اضبفہ کیب جبئے 

 گب:

''A( ۱۔ )۵۲۔

اتھبضٹی حکوهت 

کی ططف ؼے 

کؽی ہبٔوؼٌگ 

اؼکین کے فوضی 

هٌظوض یب تجسیلی 

کی هٌظوضی 

کے ثؼس کوشٌط 

کو ؼطے 

ًوجطوں، 

ایطاضی اوض 

ضوڈوں، 

ہؽپتبلوں، 

اؼکولوں، 
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کبلجوں، 

الئجطیطیوں، 

کھیل کے 

هیساًوں، ثبغبت، 

کوں، پبض

کویوًٹی 

ؼٌٹطوں، هؽبجس، 

قجطؼتبًوں یب 

ایؽے زوؼطے 

هقبطس کے لیئے 

هرتض ہط پالٹ 

کی جگہ کے 

تفظیل زے گی 

اوض کوشٌط 

ایؽے تفظیل 

ؼطکبضی گعیٹ 

هیں ثیبى کطے 

 گب۔

(اتھبضٹی یب ۲)

ہبٔوؼٌگ 

ؼوؼبئٹی شیلی 

( هیں ۱زفؼہ )

ثیبى کطزٍ هقظس 

کے لیئے 

هرتض کؽی 

پالٹ کے 

اؼتؼوبل ؼے 

کوشٌط کو پہلے 

ایؽے پالٹ کے 

کؽی زوؼطے 

هقظس کے لیئے 

هٌتقلی کے لیئے 

اپالئی کطیں 
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 گے۔

(کوشٌط شیلی ۳)

( کے ۲زفؼہ )

تحت زضذواؼت 

هلٌے پط، ػبم 

ػوام ؼے ایک 

اًگطیعی اوض 

ایک ثڑی هقبهی 

ضظًبهہ اذجبض 

هیں ًوٹیػ کے 

شضیؼے اػتطاع 

طلت کطے گب، 

اگط کوئی ہو، 

جو ًوٹیػ شبیغ 

 ۳۴ہوًے کے 

کے اًسض  زى

کوشٌط کے پبغ 

جوغ کطائے 

 جبئیں گے۔

(کوشٌط شیلی ۱)

( کے ۳زفؼہ )

تحت هلے 

اػتطاضبت پط 

غوض کطًے کے 

ثؼس اوض ایؽے 

افطاز کو ؼٌٌے 

کے ثؼس جیؽے 

وٍ ضطوضی 

ؼوجھے 

زضذواؼت اوض 

زوؼطے هتؼلقہ 

زؼتبویعات کے 

ؼبتھ احکبهبت 
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کے لیئے 

حکوهت کو اپٌی 

ؼفبضشبت 

 ثھیجے گب۔

 

کب هذکورٍ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت  ایکٹ ًوٹ: 

کے لیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل ًہیں کیب جب 

 سکتب۔


