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هیں  1994جظ کے رسیعے هبلیبت ایکٹ ٓاسڈیٌٌظ 

تشهین کی جبئے گی تب کہ عٌذھ صوثے هیں فضبئی، یب 

عوٌذس کے سعتے داخل ہوًے والی یب ثبہش جبًے والی 

 طشیقہ کبساشیبء کی ثہتش ًووًے ًقل و حشکت والے

هیں اضبفے اوس تشقی کو خصوصی طوس پش یقیٌی 

 ثٌبًے کے لئے ٹیکظ لگبیب جب عکے۔

هیں  1994کے رسیعے هبلیبت ایکٹ جیغب کہ اط 

تشهین کی جبئے گی تب کہ عٌذھ صوثے هیں داخل ہوًے 

عے ثبہش یب  والی یب ثبہش جبًے والی اشیبء یب هلک 

عوٌذسی سعتے داخل ہوًے والی یب ثبہش جبًے والی 

هیں  طشیقہ کبساشیبء کی ثہتش ًووًے و حشکت والے 

اضبفے اوس تشقی کو خصوصی طوس پش یقیٌی ثٌبًے 

 ؛کے لئے ٹیکظ لگبًب ضشوسی ہوگیب

والے  1999اکتوثش  14اوس جیغب کہ صوثبئی اعوجلی 

اعالى کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس ًوجش 

 ؛عطل ہےکے هطبثق ه 1

اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ 

 ؛ذم اٹھبًب ضشوسی ہےصوستحبل هیں فوسی ق

لہزا  اة اط لئے هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل 

کے  1999کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

اوس  اط  9پشوویضًل کبًغٹیٹوشي  )تشهین( ٓاسڈس ًوجش 

علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس 

التے ہوئے عٌذھ کب گوسًش هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش 

 :ز فشهبتب ہےًبف

اط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ هبلیبت )تشهین( ( 1) .1

 کہب جبئے گب۔ 2001ٓاسڈیٌٌظ ، 

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔ (2)

 

کے لئے  9هیں دفعہ  1994عٌذھ هبلیبت ایکٹ، . 2

کے لئے هٌذسجہ   A-9 ثشوول وضبحت کے اوس دفعہ 

 :ریل کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب
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 اور تزقی پز ٹیکس۔. ڈھبنچے میں خبص اضبفے 9”

عٌذھ صوثے هیں داخل ہوًے والی یب صوثے  (1)

عے ثبہش جبًے والی یب فضبئی یب عوٌذس کے 

سعتے هلک عے ثبہش جبًے والی اشیبء کی 

ثہتش اوس هحفوظ ًووًے ًقل و حشکت کے 

لئے اًفشا اعٹشکچش کی خبص تشکیل  اوس 

تشقی کے لئے ایک ٹیکظ لگبیب اوس وصول 

ایغے طشیقے عے جیغب کیب جبئے گب اوس 

 ثیبى کیب گیب ہو۔

اًفشا ”وضبحت۔ اط دفعہ کے هقبصذ کے لئے لفع  ”

هیں ٓا جبتے ہیں سوڈ، گلیبں، پل اوس چھوٹے “ اعٹشکچش

پل ساعتوں هیں الئٹظ ، سعتوں پش پودے عوٌذس 

کٌبسے عواهی پبسک، عوام کی تفشیح اوس عہولت کے 

گالت، هقبهبت، کھبًے پیٌے کے تبسیخی هقبهبت، جٌ

فششیض، ڈیلٹب کو هحفوظ ثٌبًے کے لئے جھیلیں، ٓاثی 

عے هٌغلک عالئقوں، جبًذاس، جٌگلی جبًذاس اوس اى 

لک اعکولض، ووکیشٌل اوس ٹیکٌیکل ٹشیٌٌگ عیٌٹشص پج

، اوس اعی قغن کے اوس پشوجیکٹظ، الئجشیض، هیوصیوض

اداسے جٌھیں صوثے کی طشف عے دیکھ ثھبل اوس 

 هبلی تعبوى کیب جبئے۔

 ًووًے ًقل و حشکت کے کی اچھی اوس هحفوظاشیبء 

لئے ٹشیفک کب اًتظبم پجلک ٓاسڈس، پولیظ فوسط، اشیبء 

کی حفبظت کے لئے گشت، اشیبء کے لگبًے اوس 

 اتبسًے کے اٹیٌڈص، پبسکٌگ کی جگہیں، هبسکیٹیں، 

واٹش عپالئی، اعپتبل، اوس ڈعپیٌغشیض اوس تشقی، ثہتشی 

 تحفع وغیشٍ شبهل ہے۔هشهت اوس ایغے هعبهالت کب 

ٹیکظ هیں حبصل ہوًے والی سقن اًفشا اعٹشکچش ( 2) 

کی  کی خبص هشهت اوس تشقی کے لئے اعتعوبل 

جبئے گی اوس ایغی دوعشی هتعلقہ عشگشهیوں کے 

 لئے اط طشیقے عے  جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔ 
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جت تک کچھ کغی قبًوى، قواعذ یب فیصلے حکن یب . 3

 :کے هتضبد ًہ ہو کغی عذالت کے فیصلے 

(i)   اط ٓاسڈیٌٌظ کے الگو ہوًے عے پہلے عٌذھ

عبئذ کیب گیب، تخویٌہ کے هطبثق  1994ایکٹ،  هبلیبت 

لگبیب اوس وصول کیب گیب اًفشا عٹشکچش فیظ هوثش 

کی گئی، حغبة کی گئی، لگبئی اوس  ًووًے عبئذ 

 وصول کی گئی عوجھی جبئے گی۔

(ii)   اط ٓاسڈیٌٌظ کے الگو ہوًے عے پہلے عٌذھ

کے تحت کئے گئے  9کی دفعہ  1994هبلیبت ایکٹ، 

کغی کبم، اقذام لئے گئے، تخویٌہ لگبئے گئے اوس کی 

گئی وصولی ، جبسی کئے گئے حکن یب کچھ کشًے 

کے اسادے پش اوس عٌذھ ڈیولپوٌٹ ایٌڈ هیٌٹظ ٓاف اًفشا 

 فشا اعٹشکچش کے هطبثق اً 1994اعٹشکچش فیظ سولض، 

فیظ کے علغلے هیں هوثش ًووًے ٹیکظ کے علغلے 

هیں کئے گئے، لئے گئے، ثٌبئے گئے یب هٌظوس کئے 

عوجھے جبئیں گے اوس ہویشہ ایغے ہی هوثش عوجھے 

 جبئیں گے۔

اط ٓاسڈیٌٌظ کی کوئی  ثھی گٌجبئش یب اط علغلے  . 4

هیں لئے گئے کغی حکن پش کغی عذالت کے عبهٌے 

 ھبیب جبئے گب۔عوال ًہیں اٹ
 

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 ۔سکتب
 


