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آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے عٌذھ کو آپشیٹو ہبٔوعٌگ 

 اتھبسٹی قبئن کی جبئے گی۔

جیغب کہ طوبے عٌذھ هیں ہبٔوعٌگ ڈولپوٌٹ هیں کبم 

اًتظبم کشًے والی کو آپشیٹو عوعبئٹیض کی دوببسٍ 

عٌبھبلٌے اوس دیکھ بھبل کشًے کے لیئے کو آپشیٹو 

 ہبٔوعٌگ عوعبئٹی قبئن کشًب ضشوسی ہو گیب ہے۔

کے اعالى اوس  ۱۹۷۷جوالئی  ۵لٰہزا اط لیئے 

کے حکن کی تکویل هیں گوسًش  ۱۹۸۱عبوسی آئیي 

 عٌذھ بخوشی اط آسڈیٌٌظ کو بٌب  کش ًبفز فشهبتب ہے۔

آپشیٹو ہبٔوعٌگ  ( اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ کو۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۸۲اتھبسٹی آسڈیٌٌظ 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

اط آسڈیٌٌظ هیں جب تک هفہوم اوس هضووى اط ۔ ۲

 :کے بشعکظ ًہ ہو

(a)  کے تحت قبئن کی گئی  ۴''اتھبسٹی'' عے هشاد دفعہ

 عٌذھ کو آپشیٹو ہبٔوعٌگ اتھبسٹی۔

(b) چیئشهیي'' عے هشاد اتھبسٹی کب چیئشهیي۔'' 

(c) حکوهت'' عے هشاد عٌذھ حکوهت۔'' 

(d)  کے تحت هقشس  ۵''هئٌیجٌگ ڈائشیکٹش'' عے هشاد دفعہ

کیئے گئے هئٌیجٌگ ڈائشیکٹش اوس اط هیں وٍ شخض 

شبهل ہے جظ ًے عبسضی طوس پش هئٌیجٌگ 

 ڈائشیکٹش کی رهہ داسیبں عٌبھبل سکھی ہوں۔

(e)  هیوبش'' عے هشاد اتھبسٹی کب هیوبش جظ هیں شبهل''

 ہے چیئشهیي۔

(f)  بیبى کیب گیب'' عے هشاد وٍ قواعذ اوس ضوابظ جو''

 آسڈیٌٌظ هیں بیبى کیئے گئے ہوں۔

(g)  عوعبئٹی'' عے هشاد ایک عوعبئٹی جغے عٌذھ کو''

کے تحت سجغٹش کیب  ۱۹۲۵آپشیٹو عوعبئٹیض ایکٹ، 

گیب ہے یب ًہیں، هغتقل طوس یب عبسضی طوس پش کو 

، آپشیٹٌگ ہبٔوعٌگ هقبطذ کے لیئے قبئن کیب گیب ہو

جظ هیں شبهل ہیں، صهیي حبطل کشًب، خشیذ کشًب،  

االٹ کشًب، بیچٌب، کشائے پش لیٌب، عوبستوں کی تعویش، 

سیڈص اوس دوعشے ایغے هقبطذ کے لیئے صهیي دیٌب 

  (Preamble)توہیذ
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 یب لیٌب۔

۔ یہ آسڈیٌٌظ اثش اًذاص ہوگب هبعوائے اط کے کہ ۳

عبسضی طوس پش ًبفز کشدو دوعشے قواًیي یب آئیي هیں 

ًبهے، کغی آسٹیکل آف ایغو عی ایشي،  اط یب دداشت

یب عوعبئٹیض کے ببئے الص، یب کغی هعبہذے یب کوئی 

 ایواسڈ، حکن، ڈکشی، اًجکشي یب عذالتی فیظلے کے۔
 

( حکوهت ًوٹی فکیشي کے رسیعے عٌذھ کو ۱۔ )۴

ہبٔوعٌگ اتھبسٹی کے ًبم عے اتھبسٹی قبئن کش آپشیٹو 

 عکتی ہے۔

عشکبسی اوس غیش (اتھبسٹی چیئشهیي اوس ایغے ۲)

عشکبسی هیوبشص پش هشتول ہوگی جي کو گوسًش هقشس 

 کشے گب۔

چیئشهیي کغی شخض کو هیوبش طوس کغی هقظذ کے 

لیئے لے عکتب ہے پش ایغے کغی هیوبش کو ووٹ کب 

 حق حبطل ًہ ہوگب۔

(کغی بھی عولذاس کو هیوبش طوس لیب جبئے گب تو وٍ ۳)

 گب۔اط عہذے کے خبلی عہذے پش هیوبش ًہیں ہو

(ایک غیش عشکبسی عولذاس حکوهت کی سضبهٌذی ۴)

عے هیوبش کب عہذٍ سکھ عکتب ہے، جب تک حکوهت 

 کو ایک خظ کے رسیعے اعتعفٰی ًہیں دیتب۔

( حکوهت هطلوبہ اہلیت اوس ششائظ اوس ضوابظ ۱۔)۵

کے هوجب هئٌیجٌگ ڈائشیکٹش هقشس کش عکتی ہے، 

وهت کی جیغب کہ قواعذ هیں بیبى کیب گیب ہو اوس وٍ حک

 سضبهٌذی تک فشائض هٌظبی عشاًجبم دے عکتب ہے۔

(هئٌیجٌگ ڈائشیکٹش چیف ایگضیکٹو اوس اتھبسٹی کب ۲)

عیکشیٹشی ہوگب اوس ایغے اختیبسات کب اعتعوبل اوس 

رهہ داسیبں عٌبھبلے گب جو وقت بوقت اتھبستی کی 

 طشف عے دی جبئیں گی۔

 (اتھبسٹی سیگیولیشي هیں بیبى کی گئی ششائظ اوس۳)

ضوابظ کے هطببق ایغے افغش اوس اعٹبف هقشس کش 

عکتی ہے جیغب کو وٍ اپٌی کبسکشدگع کے لحبظ عے 

 هٌبعب عوجھے۔

بششطیکہ، چیئشهیي سیگیولیشٌض بٌبًے تک، ایغے 

incorporation 

of the Authority 
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افغشاى اوس اعٹبف کو عبسضی بٌیبدوں پش هقشس کش 

، جي کو وٍ هٌبعب عوجھے، جي کی هذت عکتی ہے

ی ششائظ اوس ضوابظ ایک عبل عے صائذ ًہ ہو۔ ایغ

 کے تحت جیغے وٍ طے کشے۔

( اگش حکوهت هطوعي ہو تو عوعبئٹی قبًوى کے ۱۔ )۶

هطببق یب آئیي، یب یبدداشت ًبهے یب آسٹیکلض آف ایغو 

عی ایشي کے هطببق اپٌی رهہ داسیبں عٌبھبلٌے هیں 

ًبکبم ہو جبئے یب اى هعبهالت کو عٌبھبلٌے هیں کوتبہی 

هیوبشاى کے هفبد کے خالف کشے، یب عوعبئٹیض کے 

اقذام اٹھبئے ہوں یب اٹھب سہی ہو تو حکوهت عوعبئٹی 

کو ایغی ہذایبت جبسی کش عکتی ہے تب کہ جیغب وٍ 

هٌبعب عوجھے یب بیبًکیئے گئے طشیقے کے هطببق 

عوعبئٹی کے هعبهالت کی جبًچ کب حکن دے عکتی 

 ہے۔

(جب عوعبئٹی ہذایبت پش عول کشًے هیں ًبکبم ہو ۲)

( کے تحت جبًچ کب حکن دیب ۱ے یب ریلی دفعہ )جبئ

جبئے، حکوهت ًوٹی فکیشي کے رسیعے اتھبسٹی کو 

عوعبئٹی کے هعبهالت کب کٌٹشول عٌبھبلٌے کی ہذایبت 

 جبسی کش عکتی ہے۔

(اگش اط آسڈیٌٌظ کے ًبفز ہوًے عے پہلے ہی ۳)

اوس اط کے  عوعبئٹی کی هئٌیجویٌٹ کو ختن کش کے 

ل کغی شخض یب فوسی طوس پش هعبهالت کی دیکھ بھب

تٌظین کو ًبفز کغی قبًوى کے تحت کچھ شخظیبت کی 

( کی گٌجبئش کے ۱دی جبئے تو اتھبسٹی ریلی دفعہ )

هطببق عوعبئٹی کے هعبهالت  کب چبسج اوس کٌٹشول 

 عٌبھبل عکتی ہے۔

( کے تحت ایک ًوٹی فکیشي ۲(جب ریلی دفعہ )۴)

کب چبسج  جبسی کیب گیب ہو یب عوعبئٹی کے هعبهالت

( کے تحت اتھبستی ًے ۳اوس کٌٹشول ریلی دفعہ )

عٌبھبلے ہوں تو اط کے بعذاتھبسٹی اختیبسات کو 

اعتعوبل کش گی اوس عوعبئٹی کے هعبهالت عٌبھبلے 

 گی۔

(جہبں عوعبئٹی کب چبسج اوس کٌٹشول اتھبستی کی ۵)
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طشف عے عٌبھبال جبئے تو پھش عوعبئٹی کی 

هالت عٌبھبلٌے والے هئٌیجویٌٹ یب عوعبئٹی کے هعب

شخض یب شخظیبت یب کوئی هیوبش عب عولذاس جي کو 

اتھبسٹی کی طشف عے اختیبس سکھتے ہوئے توبم 

اثبثوں اوس سیکبسڈ کب قبضہ دیب گیب ہو یب عوعبئٹی کے 

قبضے هیں ہو جغے اتھبستی کی طشف عے ًبهضد 

 کیب گیب ہو۔

(جہبں عوعبئٹی کی هیٌجوٌٹ یب عوعبئٹی کے ۶)

عٌبھبلٌے والے شخض یب شخظیبت کی ببڈی هعبهالت 

( کے عول ًیں ًبکبم ہوتی ہے، اختیبسی ایغے ۴دفعہ )

توبم اقذام لے گی جظ هیں طبقت کب اعتعوبل شبهل 

 ہے، جیغب کہ عول دسآهذ کے لیئے ضشوسی ہو۔

اتھبسٹی ایک هیٌیجٌگ کویٹی یب ایڈهٌغٹشیٹش هقشس ۔ ۷

هشتول  کش عکتی ہے هیٌیجٌگ کویٹی ایغے افشاد پش

ہوگی جو عوعبئٹی کے هیوبشص هیں عے ہی ہوں گے 

وٍ ایغی رهہ داسیبں عٌبھبلیں گے اوس کبم کشیں گے 

 جو اعے اتھبسٹی کی طشف عے عوًپے جبئیں۔

 
( اتھبسٹی کے اجالط اتٌے عشطے بعذ سکھے ۱۔ )۸

پش ایغے طشیقے عے جبئیں گے اوس ایغی جگہوً

و اوس جب تک جیغب کہ سیگیولیشٌض هیں بیبى کیب گیب ہ

سیگیولیشي ص هیں بیبى کیب گیب ہو اوس جب تک 

سیگیولیشٌض بٌبئے جبئیں، اجالط چیئشهیي کی ہذایت 

 کے هطببق بالئے جبئیں گے۔

(اتھبستی کب کوئی بھی عول یب کبسسوائی اط لیئے ۲)

غیش هوثش ًہ ہوگی یب بي جبئے گی تو کوئی اط کے 

 ہو۔آئیي هیں ًقض ہے یب کوئی عہذٍ اگش خبلی 

۔ اتھبسٹی کب ایک فٌڈ ہوگب جغے ''عٌذھ کوآپشیٹو ۹

ہبٔوعٌگ اتھبسٹیض فٌڈ'' کہب جبئے گب، جغے حکوهت 

کی طشف عے دی گئی گشاًٹظ یب حکوهت کی طشف 

عے هخظوص کی گئی دوعشی سقوم پش هشتول ہوگب 

اعے اط طشیقے عے چالیب اوس عٌبھبال جبئے گب، 

 جیغب کہ قواعذ هیں بیبى کیب گیب ہو۔

Budget 
 آڈٹاکبٔوًٹظ اوس 

Accounts and 

Audit 

 
 حکوهت کی ہذایبت

Directions of 

Government 
 اختیبسات کی هٌتقلی
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Powers 
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 کی دوببسٍ تشکیل
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the society 
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۔ اتھبسٹی کب عبالًہ بجٹ ایغے طشیقے عے تیبس ۱۱

 کیب جبئے گب جیغب کہ قواعذ هیں بیبى کیب گیب ہو۔

اتھبسٹی اپٌے اکبٔوًٹظ اوس سکبسڈص اط طشح ( ۱)۔ ۱۱

 عے سکھے گی جیغب کہ قواعذ هیں بیبى کیب گیب ہے۔

اتھبسٹی کے اکبٔوًٹظ ہش هبلی عال کے دوساى کن (۲)

سٹشڈ فشم کی طشف عے اص کن ایک هشتبہ ایغی چب

آڈٹ کیئے جبئیں گے، جیغے حکوهت کی طشف عے 

 هٌظوس کیب گیب ہو۔

حکوهت وقتبً فوقتبً ایغی ہذایبت جبسی کش عکتی ۔ ۱۲

ہے جیغب کہ وٍ اط آسڈیٌٌظ کے هقبطذ پوسا کشًے 

کے ضشوسی عوجھٌے اوس یہ اتھبستی کی رهہ داسی 

 ہوگی کہ ایغی ہذایبت پش عول کشے۔

اط آسڈیٌٌظ کے تحت کغی هیوبش یب ۔ اتھبسٹی ۱۳

هالصم کو اپٌے کوئی بھی اختیبسات هٌتقل کش عکتی 

 ہے۔
 

(اتھبسٹی عوعبئٹی کے هعبهالت کی چبسج اوس ۱۔ )۱۴

کٌٹشول عٌبھبلٌے کے چھہ هہیٌے کے اًذس عوعبئٹی 

هیں خبلی عہذے کے لیئے اًتخبببت کشا عکتی ہے، 

پیشتش اوس عوعبئٹی کی چبسج اوس کٌٹشول جبًچ عے 

 عہذے سکھٌے والوں کے حوالے کش عکتی ہے۔

کے تحت هل جبئے، حکوهت  ۶اگش دفعہ بششطیکہ 

هطوعي ہوں تو عوعبئٹی کے اوپش اط دفعہ کے تحت 

لگبئے گئے الضام دسعت ًہیں ہیں تو وٍ جبًچ عے 

پیشتش عوعبئٹی کے اًتظبم عہذے سکھٌے والوں کو 

 واپظ کش عکتی ہے۔

هیں ًوٹی فکیشي کے (حکوهت عشکبسی گضٹ ۲)

( کے تحت هذت هیں اضبفہ کش ۱رسیعے ریلی دفعہ )

عکتی ہے پش هذت هیں اضبفہ ایک عبل عے صیبدٍ ًہ 

 ہوگب۔

۔ اتھبستی حکوهت کے حکن عے ایغے طشیقے ۱۵

اوس اط علغلے هیں ختن کی جبئے گی جیغب کہ 

 حکوهت حکن هیں بیبى کشے۔
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وس ضوابظ ۔ آسڈیٌٌظ یب اط هیں بٌبئے گئے قواعذ ا۱۶

کے تحت  ًیک ًیتی عے کیئے گئے کغی کبم یب چے 

کیئے گئے کغی کبم کے علغلے هیں کوئی هقذهہ، 

کبسسوائی یب قبًوًی کبسسوائی، اتھبستی کے خالف 

 ًہیں ہوگی، ًہ ہی اط کے هیوبشص کے خالف۔

( حکوهت اط آسڈیٌٌظ کے هقبطذ حبطل ۱۔ )۱۷

 کشًے کے لیئے قواعذ بٌب عکتی ہے۔

یکہ یہ اط آسڈیٌٌظ کے قواعذ کی گٌجبئش (بششط۲)

کے هطببق ہوں تو پھش اتھبسٹی اط آسڈیٌٌظ کے 

 هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے ضوابظ بٌب عکتی ہے۔

۔ اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئش کو ًبفز کشًے هیں اگش ۱۸

کوئی هشکل پیش آ سہی ہے تو حکوهت ایغب حکن 

جبسی کش عکتی ہے جو اط آسڈیٌٌظ کے تظبدم هیں 

 ہو، اوس اط هشکل کو ہٹبًے کے لیئے ضشوسی ہو۔ًہ 
 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

 


