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ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذھ صوثے هیں پٌشي فٌڈ 

 قبئن کیب جبئے گب۔

جیغب کہ عٌذھ صوثے هیں پٌشي فٌڈ قبئن کشًب اوس اى 

عے هتعلقہ هعبهالت کے لئے قذم اٹھبًب ضشوسی ہوگیب 

 ؛ہے

والے  1999اکتوثش 14کہ صوثبئی اعوجلی اوس جیغب 

اعالى کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس ًوجش 

 ؛کے هطبثق هعطل ہے 1

اوس جیغب کہ عٌذھ کبگوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ 

 ؛صوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے

لہزا اة اط لئے هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل 

کے  1999ھ پڑھیں، ٓاسڈس کے عبت کبًغٹیٹوشي 

اوس اط  9ًوجش  ٓاسڈس  پشوویضًل کبًغٹیٹوشي )تشهین(

علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس 

التے ہوئے عٌذھ کب گوسًش ثخوشی هٌذسجہ ریل 

 :ٓاسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبتب ہے

کو عٌذھ صوثے کب پٌشي فٌڈ  اط ٓاسڈیٌٌظ ( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 2002ٓاسڈیٌٌظ، 

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هختصش عٌواى، اضبفہ 

 اوس ششوعبت

Short title, Extent 

and commencement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٌڈ کب قیبم

Establishment of 
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اط ٓاسڈیٌٌظ هیں، جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم . 2

 :کے هتضبد ًہ ہو، تت تک

(a) ”کے تحت ثٌبیب  گیب  5عے هشاد دفعہ  “ثوسڈ

 ؛صوثبئی پٌشي فٌڈ

(b) ”؛عے هشاد ثوسڈ کب چیئشهیي “چیئشهیي 

(c) ”گیب  کے تحت قبئن کیب  3عے هشاد دفعہ  “فٌڈ

 ؛صوثبئی پٌشي فٌڈ

(d) ”؛عے هشاد عٌذھ حکوهت “حکوهت 

(e) ”عے هشاد اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت   “ثیبى کیب گیب

 ثٌبئے گئے قواعذ هیں ثیبى کیب گیب۔

اط ٓاسڈیٌٌظ کے الگو ہوًے کے ثعذ جتٌب جلذ ( 1. )3

کو ہو عکے حکوهت ایک فٌڈ قبئن کشے گی جظ 

 فٌڈ کہب جبئے گب۔ صوثبئی پٌشي

هلیي سوپے  1200هیں  2002-03فٌڈ هبلی عبل ( 2)

 کے ثٌیبدی سقن عے قبئن کیب جبئے گب۔

وعبئل کی فشاہوی کی هٌبعت عے فٌڈ هیں ہش عبل ( 3)

اضبفہ کیب جبئے گب۔ فٌڈ هیں ایغی سقن جوع کشًب تب کہ 

هیں اپٌی توبم رهہ  حکوهت ہش هبلی عبل کے علغلے 

 داسیبں پٌشي کی ادائیگی کے لئے طے کشلے۔

فٌڈ هیں جوع کشائی گئی سقن الگ ہوگی۔ اوس اعے ( 4)

ٓاسڈیٌٌظ کی گٌجبئش اوس قواعذ کے هطبثق چالیب جبئے 

 گب۔

اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے ٓائیي کے ٓاسٹیکل ( 5)

121(e)  هیں عے فٌڈ  صوثبئی کٌغبلیڈیٹکے هطبثق

 کے توبم اخشاجبت کئے جبئیں گے۔ 

هبلیبتی   ا یغے ثیٌک تشقیبتی  فٌڈ هیں جوع سقن( 6)

یب کغی  دوعشی هٌبفع اداسوں یب قوهی ثچت اعکیووں  

ثخش اعکین کے رسیعے عشهبیہ کبسی کی جبئے گی، 

 جیغب ثوسڈ هٌظوسی دے۔

فٌڈ یب اط کب کوئی حصہ، جو وقتی طوس پش ( 1. )4

کے تحت ہے اط کی عشهبیہ ( 6)کی ریلی دفعہ  3دفعہ 

کبسی ًہیں ہوگی۔ یہ ثوسڈ حکوهت عے هشوسے کے 

ے شیڈولڈ ثیٌک هیں سکھب جبئے گب، ثعذ طے کئے گئ

Fund 
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 جو صیبدٍ عے  صیبدٍ هٌبفع دے۔

فٌڈ عشکبسی هالصهیي کی پٌشي کی هذ هیں خشچ ( 2)

 ب۔کیب جبئے گ

فٌڈ ثوسڈ کے ضواثظ اوس اط کے صیش تحت ( 1. )5

 :چالیب جبئے گب

(i)چیئشهیي چیف عکشیٹشی 

(ii) هیوجش عکشیٹشی هبلیبت 

(iii)جٌشل ) یکشیٹشیع

 (S&GAD( ایڈهٌغٹششي

 هیوجش

(iv)  چبسٹشڈ اکبئوًٹظ ٓاف پبکغتبى

 اداسے کب هیوجش

 هیوجش

(v)یٌک کب ًوبئٌذٍ جظ ثیٌک هیں ث

 ہے فٌڈ سکھب گیب

 هیوجش

هبلیبت کب ایڈیشٌل عکشیٹشی،  هبلیبت کے ( 2)

عکشیٹشی کی طشف عے ًبهضد کیب جبئے گب جو ثوسڈ 

 کے عیکشیٹشی کے طوس پش کبم کشے گب۔

هبلیبت کھبتہ فٌڈ کے لئے عیکشیٹشیٹ عشوط ( 3)

 فشاہن کشے گب۔

ثوسڈ اعے وقت اوس  اعی جگہ اوس اعی تبسیخ ( 1. )6

 چیئشهیي ہذایت دے گب۔پش  هیٹٌگ کشیگب جیغے 

چیف عیکشیٹشی یب اط کی غیش حبضشی هیں ( 2)

هبلیبت عیکشیٹشی ثوسڈ کے اجالط کی صذاست کشے 

 گب۔

ثوسڈ  اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت اپٌب طشیقہ کبس ثٌبئے ( 3)

 گب۔

ثوسڈ کی عیکشیٹشی عویت کغی ثھی هیوجش کو  ( 4)

 کوئی هعبوضہ ًہیں دیب جبئے گب۔

سکھب جبئے گب وٍ فٌڈ کے ثیٌک، جظ هیں فٌڈ . 7

اکبئوًٹظ کب حغبة سکھی گی اوس اط طشیقے عے 

 جیغب کہ ثیبى گیب ہو۔

فٌڈ هیں عوائے ثوسڈ کی هٌظوسی کے کوئی  ( 1. )8

 ثھی سقن ثھی ًہیں ًکبلی جبئے گی۔

هیي عے سقن چیف عیکشیٹشی اوس هبلیبت فٌڈ ( 2)
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عے اى کے ثوسڈ هیں  عیکشیٹشی کے هشتشکہ دعتخظ

 چیئشهیي اوس هیوجش کی حیثیت عے ًکبلی جبئے گی۔
هبلیبت کھبتہ هبلی عبل کے ختن ہوًے کے تیظ ( 1. )9

اعٹیٹوٌٹ تیبس دى کے اًذس فٌڈ کے اکبئوًٹظ کب عبالًہ 

 کشے گب۔

ہوًے کے ثعذ فٌڈ  ثوسڈ هتعلقہ هبلی عبل کے ختن( 2)

کی هیٌٹٌظ کے هتعلق هختصش سپوسٹ کے عبتھ عبالًہ 

 اعٹیٹوٌٹ  حکوهت کی طشف ثھیجب جبئے گب۔

فٌڈ کے ثیبى کئے طشیقہ کبس کے هطبثق ٓاڈٹ کیب ( 3)

جبئے گب۔ اوس ٓاڈٹ سپوسٹ صوثبئی اعیوجلی هیں پیش 

 کی جبئے گی۔

حکوهت اط آسڈیٌٌظ کے هقصذ حبصل کشًے . 10

  واعذ ثٌب عکتی ہے۔کے لئے ق
 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 ۔سکتب
 


