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 ]۱۹۹۹هئی  ۲۱[
آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے طوثہ عٌذھ هیں شہشی 

 کو هعقول ثٌبیب جبئے گب۔ ًیکبلصهیي کے 

اوس  ًیکبلجیغب کہ طوثہ عٌذھ هیں شہشی صهیي کے 

 اط عے هتعلقہ هعبهالت کو عٌجھبلٌب هقظود ہے؛

اوس جیغب کہ عٌذھ اعیوجلی کب عیشي جبسی ًہیں ہے 

اوس عٌذھ کب گوسًش هطلوئي ہے کے هوجودٍ 

 طوستحبل هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

جوہوسیہ پبکغتبى کے آئیي کے اة اط لیئے، اعالهی 

( کے تحت هلے ہوئے ۱کی شق ) ۱۲۸آسٹیکل 

اختیبسات کے تحت عٌذھ کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل 

 یٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:آسڈ

( اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ ڈعپوصل آف اسثي لیٌڈ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۹۹آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

هیں، جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم  ۔ اط آسڈیٌٌظ۲

 کے هتضبد ًہ ہو، تت تک:

(a) ''پالٹ'' هطلت ایک پالٹ جو پبسکظ،  فالحی

ثبغوں،  کھیلوں کی هیذاًوں، قجشعتبًوں، 

ہغپتبلوں، اعکولوں، کبلیجوں، الئجشیشیض، 

کویوًٹی عیٌٹشص، هغبجذ یب ایغے دوعشے 

 هقبطذ کے اعکین کے لیئے سکھب گیب ہو؛

(b) ''وقتی طوس پش ًبفز  کب هطلت ہے  ''اتھبسٹی

قبًوى کے تحت حکوهت کی طشف عے قبئن 

 کشدٍ ایک ڈولپوٌٹ اتھبسٹی؛

(c)  خودهختبس ثبڈی'' هطلت حکوهت کے''

ضبثطے هیں اوس کغی قبًوى کے تحت قبئن 

کشدٍ خودهختبس ثبڈی اوس جظ هیں شبهل ہے 

 ایک اتھبسٹی، کبٔوًغل یب عوعبئٹی؛

(d) کل گوسًوٌٹ ''کوششل پالٹ'' هطلت عٌذھ لو

کے تحت هخظوص کشدٍ  ۱۹۹۹آسڈیٌٌظ، 

سہبئشی  ثشوول کبسوثبسی یب کبسوثبسی

 ایشاضی؛
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(e)  کبٔوًغل'' هطلت شہشی عالقے هیں عٌذھ''

کے تحت  ۱۹۹۹لوکل گوسًوٌٹ آسڈیٌٌظ، 

 ثٌبئی گئی کبٔوًغل؛

(f)  فلیٹ عبئیٹ'' هطلت کغی اعکین هیں''

سہبئشی فلیٹوں ثشوول سہبئشی، کبسوثبسی 

 هخظوص کشدٍ ایک پالٹ؛کے لیئے 

(g) حکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛'' 

(h)  اًکشیوٌٹل ہبٔوعٌگ'' هطلت حکوهت کی''

یب ایک خودهختبس ثبڈی کی طشف  طشف عے

، عے گھش کے هقظذ کے لیئے پالٹ دیٌب

جبسی کشدٍ ہبٔوعٌگ اعکین ، جو اعی 

 اعکوائش عبسڈ عے صائذ ًہ ہو؛

(i) ین هیں ایک ک''طٌعتی پالٹ'' هطلت اع

ثشوول گھشیلو طٌعت کے لیئے طٌعت 

 هخظوص کشدٍ پالٹ؛

(j)  صهیي'' جظ هیں شبهل ہے ایک شہشی''

ایشاضی هیں هوجود پالٹ جو حکوهت یب 

 هیں آتب ہو؛کی هلکیت  خودهختبس ثبڈی 

(k)  هبسکیٹ پشائیظ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے''

کے وقت هبسکیٹ  ًیکبلتحت صهیي کے 

 پشائیظ؛

(l)  پالٹ، ''پالٹ'' جظ هیں شبهل ہیں سہبئشی

کبسوثبسی پالٹ یب کغی اعکین هیں فلیٹ کی 

 عبئیٹ؛

(m)  ثیبى کشدٍ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے تحت''

ثٌبئے گئے قواعذ اوس ضواثظ کے تحت ثیبى 

 کشدٍ؛

(n)  ضواثظ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے تحت''

 ثٌبئے گئے ضواثظ؛

(o)  سہبئشی پالٹ'' هطلت کغی اعکین هیں''

سہبئشی عوبست کی تعویش کے لیئے 

 کشدٍ پالٹ؛هخظوص 

(p)  قواعذ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے تحت ثٌبئے''
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 گئے قواعذ؛

(q)  اعکین'' هطلت حکوهت یب خودهختبس ثبڈی''

کی طشف عے عوام کو ہبٔوعٌگ، 

کبسوسثبسی اوس طٌعتی هقظذ کے لیئے 

 پالٹوں کے فشاہوی کی لیئے ہبٔوعٌگ اعکین؛

(r)  غیش قبًوًی  کو''شفٹی'' هطلت وٍ شخض جظ

صهیي عے هٌتقل کیب گئی قجضے هیں سکھی 

 جبئے؛

(s)  عوعبئٹی'' اط کی وٍ هعٌی ہوگی جو اط کو''

هیں  ۱۹۹۹عٌذھ ثلڈًگ کٌٹشول آسڈیٌٌظ، 

 دی گئی ہے؛

(t)  شہشی ایشاضی'' هطلت کوئی ایشاضی جو''

اط آسڈیٌٌظ کے تحت تظذٍ شذٍ یب اعالى 

 کی گئی ہے۔

۔ کوئی ثھی صهیي اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں عے ۳

 ًہیں کی جبئے گی۔ ًیکبلٹکشأو هیں 

( جت تک کچھ اط آسڈیٌٌظ کے هتضبد ًہ ہو، ۱۔ )۴

ًہیں  ًیکبلکوئی ثھی صهیي کھلی ًیالهی کے عالوٍ 

کی جبئے گی ایغی قیوت پش جو هبسکیٹ پشائیظ عے 

کن ًہ ہو، اط طشح اوس ایغی ششائظ و ضواثظ کے 

 تحت جیغے ثیبى کیب گیب ہو:

عکوائش ثششطیکہ سہبئشی پالٹ جو ایک عو ثیظ ا

یبسڈط عے صائذ ہوں ثشوول اًکشیوٌٹل ہبٔوعٌگ کے 

لیئے هخظوص کشدٍ پالٹوں کے، جو اعی اعکوائش 

یبسڈط عے صائذ ًہ ہوں، وٍ ایغی قیوت پش اط طشح 

کیئے جبئیں گے،  ًیکبلاوس ایغی ششائظ و ضواثظ پش 

 جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

(کوئی ثھی صهیي دوعشی صهیي عے ادال ثذلی کے ۲)

ًہیں ہوگی ثشوول شفٹی کے قجضے هیں صهیي  الئق

 کے۔

۔ وفبقی حکوهت، طوثبئی حکوهت یب ایغی حکوهت ۵

ی کغی ایجٌغی یب خودهختبس ثبڈی کے قجضے کے ک

هبسکیٹ پشائیظ پش اط طشیقے  ًیکبلصهیي کب  تحت
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و ضواثظ کے تحت کیب جبئے گب، اوس ایغی ششائظ 

 جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

 
 

پالٹ ایغے شخض یب اشخبص کی ثبڈی  فالحی( ۱۔ )۶

یب تٌظین کو اط طشح اوس ایغی ششائظ و ضواثظ کے 

 کیب جبئے گب، جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔ ًیکبلتحت 

پالٹ کغی دوعشے هقظذ کے  فالحی(کوئی ثھی ۲)

لیئے هٌتقل یب اعتعوبل ًہیں کیب جبئے گب، عالوٍ اط 

 هقظذ کے جظ کے لیئے وٍ ہے۔

پالٹ ثیبى کشدٍ اختیبسی کی  ۔ کوئی ثھی سہبئشی۹

طشف عے اوس ثیبى کشدٍ ششائظ پش پیشگی هٌظو شذٍ 

جذیل هقظذ کے عالوٍ کغی دوعشے هقظذ کے لیئے ت

 ًہیں کیب جبئے گب۔

تیبس کیب جبئے گب، جظ کے  لے ٓائوٹ( ایک ۱۔ )۸

کیب جبئے  ًیکبلتحت اط آسڈیٌٌظ کے تحت صهیي کب 

 گب۔

هیں هقظذ ثیبى کیب جبئے گب، جظ  لے ٓائوٹ( ایغے ۲)

کے تحت صهیي اعتعوبل کی جبئے گی اوس ایغی صهیي 

 پش عوبستوں کب دسجہ تعویش کیب جبئے گب۔

اعکین جو حکوهت کی هٌظوسی کے لیئے  (۱۔ )۹

صهیي کو ثالک یب ثالکوں کو پالٹوں هیں تقغین کے 

لیئے تیبس کی جبئے گی اط طشح اوس ایغی ششائظ و 

 تحت، جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔ضواثظ کے 

(هٌظوسی کے آسڈس کے عبتھ اعکین عشکبسی ۲)

گضیٹ هیں شبیع کی جبئے گی اوس ایغی اشبعت کبفی 

شبہذی ہوگی کہ اعکین هکول طوس پش طے شذٍ، ڈصائي 

 ہے۔شذٍ کشدٍ اوس هٌظوس 

۔ اعکین پش عولذسآهذ پش اتھبسٹی کی طشف عے ۱۱

یبس کی ہے ًظشداسی کی جبئے گی، جظ ًے اعکین ت

 یب هبلی تعبوى کیب ہے۔
 

۔ جت تک کچھ اط آسڈیٌٌظ کے هتضبد ًہ ہو، اط ۱۱

آسڈیٌٌظ کے ًبفز ہوًے عے فوسی پہلے هوجود صهیي 

 هوجود لیضیں
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کی لیض اط هیں ثیبى کشدٍ ششائظ و ضواثظ کے تحت 

 جبسی سہے گی:

ثششطیکہ ایغی لیض اط کے ششائظ کی هذت پوسی 

کے لیئے  ًیکبلہوًے پش اط لیض کی صهیي کے 

هخظوص کشدٍ فیظ کے دط فیظذ ادائگی پش هتعلقہ 

 جبئے گی۔ دیعالقے هیں دوثبسٍ 

 ًیکبل۔ اط آسڈیٌٌظ عے ٹکشأو هیں کغی صهیي کب ۱۲

کی  غیش قبًوًی ہوگب اوس عوبست کی تعویش جو وہبں

کے حکوهت کی  هعبوضےہو وٍ ثغیش کغی  گئی 

 ضجظ کی جبئے گی۔ عے جبًت
 

تحت عبسی ادائگی اط طشیقے ۔ اط آسڈیٌٌظ کے ۱۳

 کی جبئے گی، جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

 

( حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۱۔ )۱۴

رسیعے اط آسڈیٌٌظ کے هقبطذ حبطل کشًے کے 

 لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔

( هٌذسجہ ثبال گٌجبئشوں کی عبم حیثیت عے تضبد ۲)

 کیئے ثغیش، ایغے قواعذ هٌذسجہ ریل هعبهالت هیں

 ، یعٌی:ے گیعے کغی کے لیئے ثھی فشاہن کش

(a)  هبسکیٹ پشائیظ طے کشًب اوس ادائگی کب

 طشیقہ؛

(b)  کے لیئے طشیقیکبس؛ ًیکبلصهیي کے 

(c) اًکشیوٌٹل ہبٔوعٌگ عیٹلوٌٹظ؛ 

(d)  طشیقیکبس، ششائظ و ضواثظ اوس ًیالهی کی

 ًظشداسی؛

(e)  اًکشیوٌٹل ہبٔوعٌگ کے علغلے هیں چبسجض

 کے تفظیل؛

(f)  فی؛ًبى یوٹیالئیضیشي 

(g)  کوئی دوعشا هعبهلہ جو اط آسڈیٌٌظ هیں

 ثیبى کشًب ضشوسی ہے۔

۔ اط آسڈیٌٌظ کے تحت اچھی ًیت عے کیئے گئے ۱۵

کغی کبم یب کچھ کشًے کے اسادے پش کغی ثھی 

regulations 
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عذالت کو کوئی کبسسوائی کشًے، کوئی فیظلہ عٌبًے 

یب اط عے هتعلقہ کوئی حکن جبسی کشًے کب دائشٍ 

 اختیبس ًہیں ہوگب۔

خودهختبس ثبڈی ضواثظ ثٌب عکتی ہے،  قبئن شذٍ ۔ ۱۶

 جو اط آسڈیٌٌظ یب قواعذ کے هتضبد ًہ ہوں۔

۔ وقتی طوس پش ًبفز کغی ثھی قبًوى کے تحت ۱۹

اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں  ًیکبلصهیي یب پالٹوں کب 

اوس ایغے قبًوى، قواعذ یب ضواثظ هیں ثیبى کشدٍ 

ط طشیقیکبس کے تحت ہوگب، اط کے ثعذ اى کی ا

آسڈیٌٌظ، قواعذ اوس ضواثظ کی گٌجبئشوں کے تحت 

 توثیق کی جبئے گی۔

کو  ۱۹۸۱۔ عٌذھ ڈعپوصل آف پالٹظ آسڈیٌٌظ، ۱۸

 هٌغوخ کیب جبتب ہے۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی  آرڈیننس نوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔
 


