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اسیگیشي واٹش یوصسط آسڈیٌٌظ خظ کی توعظ عے 

ایغوعی ایشي کی تشکیل اوس کبسکشدگی کو هوکي 

 ثٌبیب خبئے گب۔

اسیگیشي واٹش یوصسط ایغوعی ایشٌظ کی خیغب کہ 

توعظ عے صهیي کی عطر اوس صهیي کے اًذس پبًی کو 
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آثپبشی پش ہوًے والی صسعی صهیي کے لیئے هضیذ 

 ثہتش ثٌب کش هعقول ثٌبًب ہے؛

 اوس اعالى کے ۱۹۷۷ والئیخ پبًچویں لیئے، اط اة

 هیں سوشٌی کی ۱۹۸۱ آسڈس، ٹیوشي کبًغٹی پشوویضًل

 کشًب ًبفز کش ثٌب آسڈیٌٌظ ریل هٌذسخہ ًے عٌذھ گوسًش

 ہے: فشهبیب

( اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ اسیگیشي یوصسط ۱۔ )۱

 کہب خبئے گب۔ ۱۹۸۲ایغوعی ایشٌظ آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

عالقوں هیں ایغے واٹش کوسط یب (یہ کچھ ایغے ۳)

واٹش کوسعض پش ًبفز ہوگب )خي کو اط کے ثعذ 

پشوخیکٹ ایشیب کہب خبئے گب(، خیغے زکوهت وقت 

 ثوقت ًوٹیفکیشي هیں واضر کشے۔

۔ اط آسڈیٌٌظ کی گٌدبئشوں اوس اط کے تست ثٌبئے ۲

گئے قواعذ فوس طوس پش ًبفز کغی دوعشے قبًوى یب 

ے، ثششطیکہ وٍ ًبفز قبًوى یب قوائذ پش اثشاًذاص ہوں گ

قواعذ کے ثشعکظ ًہ ہوں؛ ثششطیکہ وٍ ایغے قبًوى 

کے هقظذ کے لیئے ہو، خظ کب تعلق آثپبشی عے ہو، 

اًفشادی طوس پش پبًی اعتعوبل کشًے والی ایغوعی 

 ایشي هیں شبهل کیب خبئے۔

اط آسڈیٌٌظ هیں خت تک کچھ هضووى اوس ( ۱۔ )۳

 : هفہوم کے هتضبد ًہ ہو، تت تک

(a)  ایغوعی ایشي'' هطلت واٹش کوسط ایغوعی''

ایشي، ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی ایشي یب کیٌبل 

 ایغوعی ایشي؛

(b)  ثوسڈ'' هطلت واٹش کوسط ایغوعی ایشي کب''

 ثوسڈ؛

(c)  ثبئی الص'' هطلت ایک ایغوعی ایشي کے''

 ثبئی الص؛

(d)  کے  ۱۱''کیٌبل ایغوعی ایشي'' هطلت دفعہ

 شي؛تست تشکیل دی گئی کیٌبل ایغوعی ای

(e)  ڈائشیکٹش'' هطلت فبسم واٹش هئٌیدوٌٹ پش''

هقشس ڈائشیکٹش یب اط آسڈیٌٌظ کے تست اط 
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طشذ هقشس کشدٍ یب اط علغلے هیں ثباختیبس 

 ثٌبیب گیب کوئی عولذاس؛

(f)  ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی ایشي'' هطلت دفعہ''

کے تست تشکیل دی گئی ڈعٹشی ثیوٹشی  ۹

 ایغوعی ایشي؛

(g)  ایغوعی ایشي کی ''خٌشل ثبڈی'' هطلت ایک

 ٹوٹل هیوجششپ؛

(h) زکوهت'' هطلت زکوهت عٌذھ؛'' 

(i)  ثیبى کشدٍ'' هطلت قواعذ اوس ثبئی الص کے''

 تست ثیبى سکشدٍ؛

(j)  قواعذ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے تست ثٌبئے''

 گئے قواعذ؛

(k)  ۴''واٹش کوسط ایغوعی ایشي'' هطلت دفعہ 

کے تست سخغٹشڈ پبًی اعتعوبل کشًے 

 ایشي؛ اوسوالوں کی ایک ایغوعی 

(l)  واٹش یوصس'' هطلت وٍ شخض خو اپٌی یب''

قجضے هیں آثبدی الئق صهیي کے لیئے واٹش 

کوسط کے رسیعے آثپبشی کے پبًی کی 

شتب ہو، اوس ایک عے صائذ عہولت زبطل ک

افشادکے صهیي کے هبلک ہوًے یب قجضہ 

سکھٌے کی طوست هیں اى هیں عے کوئی 

عول ایک ثباختیبس ثٌبیب گیب اى کی طشف عے 

 کشتب ہو۔

(اط آسڈیٌٌظ هیں اعتعوبل کشدٍ لیکي واضر ًہ ۲)

کیئے گئے الفبظ اوس اظہبوسں کی هعٌی تشتیجواس وٍ 

 ۱۸۸۹لی خبئے گی خو اى کو عٌذھ اسیگیشي ایکٹ، 

 هیں دی گئی ہے۔

( خہبں ایک واٹش کوسط پش پبًی اعتعوبل کشًے ۱۔ )۴

والے ایک ایغوعی ایشي تشکیل دیٌے کے لیئے 

وں، خو وہبں کے کبشتکبسوں هیں عے اکبوى ساضی ہ

فیظذ عے کن ًہ ہوں، وٍ ایغی دسخواعت ڈائشیکٹش کو 

 دیں گے۔

( کے تست ایغی دسخواعت ۱(ڈائشیکٹش ریلی دفعہ )۲)
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هلٌے کے عبٹھ دى کے اًذس واٹش کوسط کے عت 

پبًی اعتعوبل کشًے والوں کی هیٹٌگ ثالئے گب، اگش 

ذ قشاسداد کے هیٹٌگ هیں اى هیں عے چھبعٹھ فیظ

رسیعے ایغوعی ایشي ثٌبًے کے خواہشوٌذ ہوں، عت 

پبًی اعتعوبل کشًے والے کبشتکبس ایغوعی ایشي کے 

هیوجش ہوں گے اوس اط کے لیئے ثبقی سہتے پبًی 

اعتعوبل کشًے والوں کی سضبهٌذی کی ضشوست 

 ًہیں ہوگی۔

( کے تست واٹش کوسط کے ۱(ڈائشیکٹش ریلی دفعہ )۳)

ایشي سخغٹش کشے گب، اط علغلے ًبم عے ایغوعی 

هیں ثٌبئے گئے سخغٹش هیں اى کی داخال کشے گب، 

تفظیل لکھے گب خیغب کہ واٹش کوسط، ایغوعی ایشي 

ثٌبًے والے واٹش یوصسط کے هکول تفظیل، عبسے 

واٹش زوبیت کشًے والے اوس زوبیت ًہ کشًے والے 

یوصسط کے تفظیل، واٹش کوسط پش ہش واٹش یوصس کی 

قجضے هیں صسعی صهیي کب عالقب اوس ایغے  هبلکی یب

دیگش تفظیل، خو وقت ثوقت ڈائشیکٹش کی طشف عے 

 طلت کیئے خبئیں گے۔

(ایغوعی ایشي کے هیوجشص کی فہشعت پش ثیبى ۴)

کشدٍ طشیقے کے تست ہش عبل ًظشثبًی کی خبئے گی 

 اوس اط کی کن و ثیشیبں پوسی کی خبئیں گی۔

هیوجش هغتقل طوس پش (خہبں ایغوعی ایشي کب کوئی ۵)

هبلکی هیں یب قجضے هیں سکھی صسعی صهیي هٌتقل 

کشتب ہے، هٌتقلی زبطل کشًے والے کی اط علغلے 

هیں ایغوعی ایشي کے رسیعے ڈائشیکٹش کو دسخواعت 

اط کو هٌتقل کشًے والے کی خگہ پش ًیب هیوجش 

 سخغٹش کیب خبئے گب۔

(اگش کغی شخض کو ایغوعی ایشي کب هیوجش ثٌبًے ۶)

پش کوئی اعتشاع ہے تو کلیکٹش کو اپیل کی خبئے 

 گی، خظ کب فیظلہ زتوی ہوگب۔

(ڈائشیکٹش اط عیکشي کے تست سخغٹش کشدٍ ۸)

ایغوعی ایشي کو سخغٹشیشي کب عشٹیفکیٹ خبسی 

کشے گب اوس ایغب عشٹیفکیٹ ایغوعی ایشي کی خبئض 
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 هوخودگی کب ثجوت ہوگب۔

شتول ہوگب، ( ثوسڈ کن عے کن پبًچ هیوجشوں پش ه۱۔ )۵

خو ایغوعی ایشي کے هیوجشوں هیں عے خفیہ سائے 

شوبسی کے رسیعے هٌتخت کیئے خبئیں گے اوس تیي 

عشکبسی هیوجشوں عے صائذ ًہ ہوں گے، خو زکوهت 

 کی طشف عے هقشس کیئے خبئیں گے۔

( ثوسڈ کے غیش عشکبسی هیوجش دو عبلوں کے ۲)

 عشطےکے لیئے هٌتخت کیئے خبئیں گے؛

یب اى کے ثشاثش پہلے اًتخبثبت کے  ثششطیکہ آدھے

دوساى هٌتخت ًبى آفیشل هیوجشص، خي کے ًبم الٹ کے 

رسیعے خبسی کیئے خبئیں گے، وٍ ایک عبل کے 

لیئے آفیظ سکھ عکیں گے،  اوس اى کے ختٌے ہی 

 هیوجشص اى کی خگہ پش هٌتخت کیئے خبیں گے؛

هضیذ یہ کہ کوئی ثھی ًبى آفیشل هیوجش ثوسڈ هیں 

هذت عے صائذ خذهبت عشاًدبم ًہیں دے هغلغل دو 

 عکے گب۔

(ثوسڈ عبالًہ چیئشهیي، عیکشیٹشی اوس خضاًچی ًبى ۳)

آفیشل هیوجشى هیں عے هٌتخت کشے گب، ثششطیکہ 

وہی فشد عیکشیٹشی اوس خضاًچی کے طوس پش هٌتخت 

 کیب خب عکتب ہے۔

(ثوسڈ کی طشف عے کغی هعبهلے کی هٌظوسی ۴)

ں کب دو تہبئی زظہ اط دی خب عکتی ہے، اگش هیوجشو

کی زوبیت هیں ہو، عوائے ثوسڈ کے آفیشل هیوجشص کو 

 ووٹٌگ کب زق زبطل ًہیں ہوگب۔

(ثوسڈ کی هیٹٌگ هیں شبهل ہوًے کے لیئے ایغے ۵)

ہش هیوجش کو ثیبى کشدٍ طشیقے کے تسف زلف اٹھبًب 

 پڑے گب۔

 (ثوسڈ هٌذسخہ ریل چیضوں کب رهیذاس ہوگب:۶)

(a) ًجھبئے گب، خو خٌشل ثبڈی کی ایغی رهیذاسیبں

 طشف عے عوًپی خبئیں؛

(b) ایغوعی ایشي کی ایگضیکٹو اتھبسٹی کی زیثیت

 هیں رهیواسیبں ًجھبئے گب؛

(c) ایغوعی ایشي کی طشف عے تعویش واٹش کوسط
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اوس دیگش تشقیبتی کبهوں کی تعویش اوس هشهت کی 

 ًظشداسی کشًب؛

(d) واٹش کوسط کے آپشیشي، هشهت، ثہتشی اوس

 یہجلیٹیشي کے لیئے هٌظوثے ثٌبًب؛س

(e)  واٹش کوسط کو شگبف پڑًے کی طوست هیں اى

 کی هشهت کے لیئے ہٌگبهی اختیبسات کب اعتعوبل؛

(f)  ڈچ کھذائی کشًے والے اوس تعویشاتی کبم کشًے

 والے لوگ هقشس کشًب؛

(g) ایغوعی ایشي کی طشف عے هعبہذے کشًب؛ 

(h)  زکوهتی اداسوں اوس ایغوعی ایشي هیوجشص کے

دسهیبں اکیلے طوس پش یب هدووعی طوس پش ساثطے کب 

 رسیعب ثٌٌب؛

(i)  ایغوعی ایشي کے هبلی اوس تٌظیوی سکبسڈ سکھٌب

 اوس عٌجھبلٌب؛

( ثوسڈ کب چیئشهیي ثوسڈ کی هیٹٌگ ثالئے گب ۱۔ )۶

 اوس اط کے طذاست کشے گب؛

طوست هیں چیئشهیي الجتہ اط کی غیش زبضشی کی 

کی طشف عے ًبهضد کشدٍ ثوسڈ کب ًبى آفیشل هیوجش 

 هیٹٌگ کی طذاست کشے گب۔

( اعوعی ایشي کب عیکشیٹشی ثوسڈ کی هیٹٌگظ کی ۲)

کبسسوایبں سقن کشے گب اوس ایغوعی ایشي کب سکبسڈ 

 عٌجھبلٌے کب رهیذاس ہوگب۔

( کے تست ثوسڈ کب ۲کی ریلی دفعہ ) ۱۴(دفعہ ۳)

خوع کشے گب اوس ایغوعی ایشي کے  خضاًچی اثبثے

 اکبٔوًٹظ عٌجھبلے گب۔

 عے هٌغلکہ( عبسے هعبہذے اوس ایغوعی ایشي ۴)

اوس عیکشیٹشی کبم، اط کی طشف عے چیئشهیي 

 کشیں گے۔دعتخظ 

(ایغوعی ایشي کے اکبٔوًٹ هیں عے سقن کب اخشاج ۵)

 چیئشهیي اوس خضاًچی کی دعتخظ عے ہوگب۔

کوسط ایغوعی ایشي کے ۔ قواعذ کے تست، واٹش ۸

 هٌذسخہ ریل اختیبسات ہوں گے:

(a)  واٹش کوسط کو چالًب، دیکھ ثھبل، ثہتشی الًب
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Manner and 

guide lines for 

maintenance of 

water course 

 
ڈعٹشی ثیوٹشی 

 ایغوعی ایشٌض

Distributory 

associations 
 

 

 

 

 
 کئٌبل ایغوعی ایشٌض
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 اوس تیبسی کشًب؛

(b)  صهیي کی عطر اوس عت عوائل پبًی کے

رسائع کو پبًی پہچبًے کے طشیقوں کو ثہتش 

 ثٌبًب؛

(c)  فبسهوں والے تبالة اوس فیلڈ آٔوٹ لیٹظ کی

 تشقی اوس هشهت کی هٌظوسی دیٌب؛

(d)  ٹیوة ویلظ اوس لفٹظ پوپظ عٌجھبلٌب، قجضے

 هیں لیٌب، چالًب اوس دیکھ ثھبل کشًب؛

(e)  آى فبسم پبًی کے اعتعوبل اوس دیکھ ثھبل کی

ثہتشی کے طشیقے اختیبس کشًب اوس صسعی 

پیذاواس کے اضبفے کے لیئے اى کب اعتعوبل 

 کشًب؛

(f)  پبًی کی فشاہوی کب شیڈول ثٌبًب اوس پبًی کی

 کی ًظشداسی کشًب؛فشاہوی اوس تقغین 

(g)  اط ثبت کو یقیٌی ثٌبًب کہ ہش هیوجش پبًی هیں

عے هٌبعت زظہ اوس طسیر وقت پش 

 زبطل کشتب ہے؛

(h)  صهیٌوں کے لیئے ًبلوں کے لیئے دسعت

خگہ هٌتخت کشًب، ثٌبًب، لگبًب اوس دیکھ ثھبل 

 کشًب؛

(i)  واٹش کوسعض کی کھبٹی، آپشیشي اوس هشهت

 کے دوساى سکبوٹیں ہٹبًب؛

(j) ٌگبهی ثٌیبد پش واٹش کوسط کی هشهت عبم یب ہ

یب هتعلقہ هقبطذ کے لیئے هضدوس هقشس 

 کشًب؛

(k)  عبم اوس خبص اقغبم کے تدضئے کشًب، اى

کب تعیي کشًب اوس اى کے هطبثق وطولی 

 کشًب؛

(l)  یہ یقیٌی ثٌبًب کہ ایغوعی ایشي کے عبسے

هیوجش ثیبى کشدٍ طشیقے کے تست هضدوسی 

 اوس واٹش کوسط کی ثہتشی، هشهت اوس

 چالًے کے لیئے ایک ختٌب زظہ لیتے ہیں؛

(m)  قشع اوس گشاًٹظ زبطل کشًے کے لیئے

Canal 

association 
 

 

 

 

ڈعٹشی ثیوٹشی اوس 

کیٌبل ایغوعی ایشٌض 

کی خٌشل ثبڈی اوس 

 عولذاس

General body 

and officers of 

distributory and 

canal 

associations 
 

 

 
ڈعٹشی ثیوٹشی اوس 

کیٌبل ایغوعی ایشٌض 

کی رهیذاسیبں اوس 

 اختیبسات

Duties and 

powers of 

distributor and 

canal 

associations 
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هعبہذوں هیں زظہ لیٌب اوس دوثبسٍ ادائگی کب 

 شیڈول ثٌبًب؛ اوس

(n)  ایغے پشیگشاهوں هیں ششکت کشًب کہ

، صهیي کو خیغے واٹوس کوسط کی ثہتشی

عیذھب کشًے اوس صسعی اقتظبدیبت کی 

اوس دیگش  سوایبت پش چلٌے، اوس تعویشات

ثہتشی کی کوششوں عے هتعلقہ اوصاسوں 

 کے کبسگش اعتعوبل عے ثبخجش ہوا خب عکے۔

خہبں کوئی پشوخیکٹ ایشیب هیں کغی واٹش ( ۱۔ )۸

کوسط هیں ثہتشی الئی گئی ہے، وٍ ایغوعی ایشي کی 

رهیذاسی ہوگی کہ وٍ اط کو اط طشذ قبئن سکھے 

خیغے اط زوالے عے ڈائشیکٹش کی طشف عے 

 دی گئیں ہیں۔ ہذایبت

(خہبں ڈائشیکٹش هطوئي ہے کہ واٹش کوسط کی ۲)

دیکھ ثھبل اط طشیقے عے ًہیں کی گئی خیغے ریلی 

( هیں ثیبى کیب گیب ہے تو، وٍ اط واٹش کوسط ۱دفعہ )

کی هٌذسخہ ثبال طشیقے کے تست هشهت اوس دیکھ 

ثھبل کب زکن دے عکتب ہے اوس اط پش آًے والے 

لیٌڈ سویٌیو کی ثقبیبخبت اخشاخبت ایغوعی ایشي عے 

 کے طوس پش وطول کیئے خبئیں گے۔

( خہبں ایک ڈعٹشی ثیوٹشی کے پشوخیکٹ ۱۔ )۹

ایشیب پش واٹش کوسط ایغوعی ایشي هیں عے آدھی 

ایغوعی ایشٌض  ایک ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی ایشي 

ثٌبًب چبہیں تو، وٍ ڈائشیکٹش کو ایغی دسخواعت دے 

ایشي کی  عکتی ہیں اوس واٹش کوسط ایغوعی

سخغٹشیشي عے هتعلقہ گٌدبئشوں خیغے، ڈعٹشی 

ثیوٹشی ایغوعی ایشي کی سخغٹشیشي پش ششائظ اوس 

 ضواثظ ًبفز ہوں گے۔

(ڈعٹشی ثیوٹشی کے پشیدیکٹ ایشیب هیں ریلی دفعہ ۲)

( کے تست ثٌبئی گئی واٹش کوسط ایغوعی ایشٌض، ۱)

ایغی ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی ایشي کے ثٌٌے کی 

 کی هیوجش ہو عکیں گی۔ طوست هیں اط

خہبں  ایک کیٌبل کے پشوخیکٹ ایشیب هیں ( ۱۔ )۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 خٌشل ثبڈی کی هیٹٌگ
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آدھے عے صائذ ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی ایشٌض ایک 

ثٌبًب چبہیں تو، وٍ ڈائشیکٹش کو کیٌبل ایغوعی ایشي 

دسخواعت کشیں گی اوس واٹش کوسط ایغوعی ایشي 

کی سخغٹشیشي  عے هتعلقہ گٌدبئشوں خیغے ششائظ 

کیٌبل ایغوعی ایشي کی سخغٹشیشي پش اوس ضواثظ 

 ًبفز ہوں گے۔

( کے ۱(کیٌبل کے پشوخیکٹ ایشیب هیں ریلی دفعہ )۲)

تست ثٌبئی گئی ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی ایشٌض، ایغی 

کیٌبل ایغوعی ایشي کے ثٌٌے کی طوست هیں اط کی 

 هیوجش ہو خبئیں گی۔

( واٹش کوسط ایغوعی ایشٌض کی ثوسڈط کے ۱۔ )۱۱

ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی ایشي ثٌبئیں گے، چیئشهیي خو 

وٍ ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی ایشي کی خٌشل ثبڈی ہوں 

 گے۔

(ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی ایشٌض کے ثوسڈط کے ۲)

چیئشهیي خو کیٌبل ایغوعی ایشي ثٌبئیں گے، وٍ کیٌبل 

 ایغوعی ایشي کی خٌشل ثبڈی ہوں گے۔

(ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی ایشي کی خٌشل ثبڈی، یب ۳)

خیغے هعبهلہ ہو، کیٌبل ثبڈی عبالًہ اپٌے هیوجشوں 

هیں عے چیئشهیي، عیکشیٹشی اوس خضاًچی هٌتخت 

 کشے گی۔

کیٌبل ایغوعی ایشي کی ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی ( ۴)

ایشي کب چیئشهیي، یب خیغے هعبهلہ ہو، ایغوعی ایشي 

کب چیف ایگضیکٹو ہوگب، اوس ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی 

ایشي کے عہذیذاس ایغے  ایشي یب کیٌبل ایغوعی

اختیبسات کب اعتعوبل کشیں گے اوس ایغے کبم کشیں 

گے خیغے خٌشل ثبڈی کی طشف عے اى کو دیئے 

 خبئیں گے۔

۔ ایک ڈعٹشی ثیوٹشی ایغوعی ایشي، یب خیغے ۱۲

 هعبهلہ ہو، ایک کیٌبل ایغوعی ایشي:

(a)  ڈعٹشی ثیوٹشی یب کیٌبل عے هتعلقہ هعبهالت

هیوجش اوس کغی هیں، خیغے طوستسبل ہو، 

عشکبسی هسکوے کے دسهیبں ساثطہ کب 

 

ایغوعی ایشٌض ثبڈیض 

 کبسپوسیٹ ہوں گی

Associations to 

be bodies 

corporate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکشاسوں کب زل

Settlement of 

disputes 
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 رسیعہ ثٌے گی؛

(b)  ڈعٹشی ثیوٹشی یب کیٌبل عے هتعلقہ هعبهالت

اوس هغبئل هیں، خیغے طوستسبل ہو، اپٌے 

هیوجشوں کے کغی عشکبسی هسکوے کے 

 عبهٌے ًوبئٌذگی کشے گی؛

(c)  ڈعٹشی ثیوٹشیض یب کیٌبلض، خیغے طوستسبل

چالًے کے ہو، اى کی ثہتشی، هشهت اوس 

 لیئے آثپبشی هسکوے عے تعبوى کشًب؛

(d)  آثپبشی هسکوے کو هبئیٌش یب ڈعٹشی ثیوٹشی

هیں، هطبلجے پش، یب فکظ فشاہوی ثٌیبدوں پش 

پبًی کی فشاہوی کے لیئے عفبسشیں یب 

 دسخواعتیں کشًب؛

(e)  ،آثپبشی هسکوے کو پلوں، سیگیولیٹشط

سکبوٹی تعویشات، ًئی هبئیٌش چیٌلض کی تعویش 

دیگش کبهوں کے لیئے ایغوعی ایشي یب ایغے 

کے پیغوں یب ایغوعی ایشي اوس زکوهت 

کے هشتشکہ پیغوں عے عفبسشیں یب 

 دسخواعتیں کشًب؛

(f)  ،خٌشل ثبڈی کی هیٹٌگظ کی کبسسوائی

اکبٔوًٹ ثکظ عٌجھبلٌب، طے کشًب اوس هیوجش 

ایغوعی ایشٌض عے اط آسڈیٌٌظ کے تست 

ٹ واخت االدا ثقبیبخبت خوع کشًب، اوس ڈفبل

کی طوست هیں، عشٹیفکیٹ دے کش سقن کی 

ثقبیبخبت هیں کلیکٹش کے رسیعے لیٌڈ سویٌیو 

 کے طوس پش وطولی کشًب۔

( کے تست ۱کی ریلی دفعہ ) ۴دفعہ ( ۱۔ )۱۳

دسخواعت هیں هزکوسٍ کٌویٌش، یب اگش کوئی ثھی ًہیں 

ثتبیب گیب، ڈائشیکٹش کی طشف عے هقشس کشدٍ ایغوعی 

ٌویٌش طوس پش ثباختیبس ثٌبیب گیب ایشي کب ایک هیوجش یب ک

عولذاس، سخغٹشیشي کب عشٹیفکیٹ هلٌے کے تیظ دى 

کے اًذس ایغوعی ایشي کی خٌشل ثبڈی کی هیٹٌگ ثال 

عکتب ہے، اوس خٌشل ثبڈی ثبئی الص ثٌب عکتی ہے، خي 

کی ضشوست ہو، ایغوعی ایشي کے ثوسڈ کے هیوجش 

لیٌڈ سویٌیو کی 

 ثقبیبخبت کی ثبصیبثی

Recovery of 

dues as arrears 

of land revenue 
 

ڈعٹشی ثیوٹشی کی 

 هشهت

Improvement of 

Distributory  

 
 صهیٌیں زبطل کشًب

Acquisition of 

lands 
 خبًچ پڑتبل

Inquiry 
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هٌتخت کش عکتی ہے، ثیٌک اکبٔوًٹ کھول عکتی ہے 

 اوس یب دوعشا کوئی کبم کش عکتی ہے۔

(پیلی هیٹٌگ کے ثعذ، خٌشل ثبڈی کن اص کن عبل ۲)

 هیں ایک هشتجہ هیٹٌگ کشے گی:

ثششطیکہ خٌشل ثبڈی کی خبص هیٹٌگ ایغوعی ایشي 

کی، خو پبًچویں زظہ عے کن ًہ ہوں  کے هیوجشوں

گے، اى کی دسخواعت پش خٌشل ثبڈی کی هیٹٌگ کغی 

 ثھی وقت ثالئی خب عکتی ہے۔

(ایغے هغئلے کو خٌشل ثبڈی کی طشف عے ۳)

هٌظوس کشدٍ عودھب خبئے گب، خظ کی تبئیذ هیوجشوں 

 کے دو تہبئی زظہ عے کن هیوجشوں ًے ًہ کی ہو۔

کو هٌذسخہ ریل  (ایغوعی ایشي کی خٌشل ثبڈی۴)

 اختیبسات ہوں گے:

(a) ثوسڈ کے هیوجش هٌتخت کشًب؛ 

(b)  ایغوعی ایشي کے هیوجشوں کے دسهیبں

هعبهالت زل کشًے کے لیئے خیوسی هقشس 

 کشًب؛

(c) ثبئی الص ثٌبًب؛ 

(d)  ثوسڈ، خیوسی یب ایغوعی ایشي کے

 عہذیذاسوں کو اختیبس هٌتقل کشًب؛

(e)  ایغوعی ایشي  کی پبلیغی ثٌبًب یب هٌظوس

 کشًب؛

(f)  اثبثوں، ثدٹ یب دوعشی کغی هبلی لیي دیي

 کی هٌظوسی دیٌب؛

(g)  اضبفہ یب تشقی کے پشوگشام کی هٌظوسی

دیٌب یب اط کے عالوٍ عبهبى، پوپظ، عیکظ، 

کھبد، کیویکلض یب ایغب دیگش عبهبى زبطل 

 کشًب؛

(h)  ایغی رهیذاسیبں ًجھبًب اوس ایغے کبم کشًب خو

اط آسڈیٌٌظ کے هقبطذ زبطل کشًے کے 

 ں۔ضشوسی ہو
( ایغوعی ایشي ایک ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگی، ۱۔ )۱۴

خظ کو اپٌی عیل ہوگی اوس یہ اختیبس ہوگب کہ هٌقولہ یب 

 ثبئی الص کی هٌظوسی

Approved of 

bye-laws 
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غیش هٌقولہ خبئیذاد زبطل کش عکے، سکھ عکے، 

عٌھبل عکے اوس دے عکے، اوس اط پش اط زوالے 

 عے کیظ کیب خب عکتب ہے یب وٍ کیظ کش عکتی ہے۔

 ل پش هشتول ہوگب:(ایغوعی ایشي کب فٌڈ هٌذسخہ ری۲)

(a)  ثیبى کشدٍ قیوتوں کے تست ایغوعی ایشي

 کے هیوجشوں عے خوع کشدٍ هیوجششپ فی؛

(b)  ایغوعی ایشي کے رسائع عے تخویٌہ لگبئی

گئی قیوت هقشس کشًب، خو ایغوعی ایشي کے 

ہچبًے کے زوالے عے رسیعے عے پبًی پ

 ہوں گے؛

(c)  اط آسڈیٌٌظ کے هقبطذ پوسے کشًے کے

 لیئے زبطل کشدٍ قشع؛

(d)  اط آسڈیٌٌظ کی گٌدبئشوں، قواعذ اوس ثبئی

الص کی خالف وسصی کشًے پش هیوجشص پش 

 عبئذ خشهبًہ؛

(e)  کوئی اوس سقن خو ایغوعی ایشي کو اط

آسڈیٌٌظ، قواعذ اوس ثبئی الص کے تست 

 زبطل ہوئی ہو۔

( ایغوعی ایشي کے هیوجشص کے دسهیبں اط ۱۔ )۱۵

 آسڈیٌٌظ کے تست پیذا ہوا تکشاس خٌشل ثبڈی کی

طشف زل کشًے کے لیئے ثھیدب خبئے گب اوس خٌشل 

ثبڈی اط کو خود زل کش عکتی ہے یب خٌشل ثبڈی 

تکشاس کے زل کے لیئے ایک خیوسی هقشس کش عکتی 

ہے، خو تیي هیوجشص عے صائذ پش هشتول ًہ ہوگی، یب 

واٹش کوسط ایغوعی ایشي کی طوست هیں، ثوسڈ کو 

 زل کشًے کےلیئے کہہ عکتی ہے:

عے هتعلقہ کغی قتی طوس پش ًبفز آثپبشی ثششطیکہ و

تکشاس کی طوست هیں، ثوسڈ ایغب هعبهلہ زکوهت 

 کے آثپبشی هسکوے کو ثھیح عکتب ہے۔

(خٌشل ثبڈی، یب خیغے هعبهلہ ہو،خیوسی یب ثوسڈ ۲)

خواثذاس هیوجش کے اوپش خشهبًہ لگب عکتی ہے، خو 

هتبثش یب ًقظبى پہٌچے هیوجش کے ًقظبى عے صائذ ًہ 

 ب پبًچ ہضاس سوپے خو ثھی صیبدٍ ہو۔ہوگب ی
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(خہبں خٌشل ثبڈی کی طشف عے ثبئی الص هیں ۳)

خشهبًہ کب شیڈول فشاہن کیب گیب ہو، کیئے گئے ًقظبى 

یب زبطل کشدٍ فبعذے پش، اط آسڈیٌٌظ، قواعذ یب ثبئی 

الص کی خالف وسصی پش خشهبًہ شیڈول کے تست 

 لگبیب خبئے گب۔

هیوجشص کے دسهیبں کوئی (خہبں ایغوعی ایشي کے ۴)

تکشاس وقتی طوس پش ًبفز کیظ آثپبشی قبًوى کے تست 

ہو تو، ایغوعی ایشي ایغب تکشاس زل کشًے کے لیئے 

 زکوهت کےآثپبشی هسکوے کو ثھیح عکتی ہے۔

۔خہبں اط آسڈیٌٌظ کے تست کوئی خشهبًہ، فی یب ۱۶

کوئی اوس سقن واخت االدا ہے، وٍ هقشس کشدٍ وقت پش 

هقشس ًہیں، کی گئی یب ایغب کوئی وقت وطول ًہیں 

ثقبیبخبت کے چھہ هبٍ کے اًذس، ایغوعی ایشي اط 

علغلے هیں عشٹیفکیٹ خبسی سک عکتی ہے اوس 

کلیکٹش ایغب عشٹیفکیٹ هلٌے پش هزکوسٍ ثقبیبخبت لیٌڈ 

سویٌیو کی هذ هیں وطول کشے گب اوس وٍ ایغوعی 

 ایشي کی طشف ثھیدے گب۔

ڈعٹشی ثیوٹشی یب کیٌبل  ۔ کوئی ایغوعی ایشي خو۱۸

هیں ثہتشی الًب چبہتی ہو یب اط کی ثہتشی هیں زظہ 

لیٌب چبہتی ہو تو وٍ پہلے کیٌبل آفیغش کو هٌظوس 

زبطل کشًے کے لیئے اوس اط ثہتشی والے کبم کی 

ًظشداسی کی خذهبت زبطل کشًے کے لیئے 

 دسخواعت ثھیح عکتی ہے۔

ٍ ثٌبًے ۔ ایغوعی ایشي واٹش کوسط ثٌبًے یب دوثبس۱۸

کے هقظذ کے لیئے یب ٹیوة ویلض لگبًے یب ایغے 

 ۱۸۹۴کغی هقظذ کے لیئے لیٌڈ اکیوصیشي ایکٹ، 

 کے تست کوئی صهیي زبطل کش عکتی ہے۔

(ڈائشیکٹش، اپٌی راتی تسشیک پش، یب کلیکٹش کی ۱۔ )۱۹

گزاسػ پش یب ایک ایغوعی ایشي کے ایک تہبئی 

یب  هیوجشص کی دسخواعت پش، اپٌی عشثشاہی هیں

ڈائشیکٹش کی طشف عے اط علغلے هیں ثباختیبس 

ثٌبئے گئے کغی شخض کی عشثشاہی هیں ایغوعی 

ایشي کے هعبهالت کے علغلے هیں خبًچ پڑتبل کب 
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زکن دے عکتب ہے، اوس ایغی خبًچ پڑتبل کے ثعذ، 

ڈائشیکٹش کوئی ثھی زکن خبسی کش عکتب ہے، خیغے 

 وٍ هٌبعت عودھے۔

کیئے گئے زکن عے ( کے تست ۱(ریلی دفعہ )۲)

هتبثش کوئی شخض، زکن کے تیظ دى کے اًذس، 

زکوهت کے عبهٌے اپیل داخل کش عکتب ہے، اوس 

زکوهت کی طشف عے اط اپیل پش خبسی کشدٍ زکن 

زتوی ہوگب اوس کغی کوسٹ هیں اط پش عوال ًہیں 

 اٹھبیب خب عکے گب۔

( کے تست خبًچ پڑتبل کشًے والے ۱(ریلی دفعہ )۳)

کوسٹ کے اختیبسات زبطل ہوں  عولذاس کو عول

 گے:

(a) کغی شخض کو طلت کش عکے گب؛ 

(b) کوئی سکبسڈ یب دعتبویض طلت کش عکے گب؛ 

(c) کغی عالقے کی خبًچ پڑتبل کش عکے گب۔ 

۔ زکوهت آسڈیٌٌظ کے هقبطذ زبطل کشًے کے ۲۱

 لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔

 
 

ایک ایغوعی ایشٌڈائشیکٹش کی هٌظوسی ( ۱۔ )۲۱

عکتی ہے، ثششطیکہ پہلے ثبئی الص عے، ثبئی الص ثٌب 

اط کی سخغٹشیشي کے عبٹھ دى کے اًذس ثٌبئے 

 خبئیں گے۔

(ڈائشیکٹش ایغوعی ایشٌض کی عہولت کے لیئے ثبئی ۲)

 الص کب ًووًہ ثٌب عکتب ہے۔

 

 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب  آرڈیننض نوٹ:

 جب کیب نہیں اطتعمبل میں کورٹ جو ہے، لیئے کے

 طکتب۔

 


