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THE LARKANA
DEVELOPMENT
AUTHORITY ACT, 1994
] 23اگكت [1994
ایکٹ خف کے غؼیؼے الڑکبًہ ڈویژى کے نہؽی
ػالئموں کی ،ايالزبت ،اوؼ ضوثًوؼتی کے لئے
گٌدبئم ثٌبئی خبئیں گی اوؼ اى همبيع کے لئے ایک
اتھبؼٹی لبئن کی خبئے گی۔
خیكب کہ الڑکبًہ ڈویژى کے نہؽی ػالئموں کی تؽلی،
ايالذ اوؼ ضوثًوؼتی کے لئے گٌدبئم ثٌبًب اوؼ اى
همبيع کے لئے ایک اتھبؼٹی لبئن کؽًب ضؽوؼی ہوگیب
ہے۔
اـ هٌعؼخہ غیل طؽیمے قے ثٌبیب خبئے گب۔
ببة – 4
ابتدائیہ
 )1( .1اـ ایکٹ کو الڑکبًہ ڈولپوٌٹ اتھبؼٹی ایکٹ
 1994کہب خبئے گب۔
( )2اقے الڑکبًہ ڈویژى کے ایكے ػالئموں تک
ثڑھبیب خبئے گب خہبں زکوهت ولتب ً فولتب ً ًوٹی
فکیهي کے غؼیؼے ثیبى کؽے۔
( )3یہ فی الفوؼ ًبفػ ہوگب۔
 .2اـ ایکٹ هیں ،خت تک کچھ هضووى اوؼ هفہوم
کے هتضبظ ًہ ہو ،تت تک:
(” )aایدٌكی“ قے هؽاظ ظفؼہ  13کے تست لبئن
کی گئی ایدٌكی ؛
(” )bاتھبؼٹی“ قے هؽاظ ظفؼہ  3کے تست
الڑکبًہ ڈولپوٌٹ اتھبؼٹی؛
(” )cايالذ فیف “قے هؽاظ ظفؼہ  27کے تست
لگبئی گئی فیف؛
(” )dثدیٹ“قے هؽاظ اتھبؼٹی کی قبالًہ کوبئی
اوؼ ضؽچ کب قبالًہ اقٹیٹوٌٹ؛
( ” )eچیئؽهیي“قے هؽاظ اتھبؼٹی کب چیئؽهیي؛
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توہیع )(Preamble

هطتًؽ ػٌواى  ،اوؼ
نؽوػبت
Short title, extent
and commencement
تؼؽیف
Definition

(” )fضبثطے کے اًعؼ ایؽاضی“قے هؽاظ ظفؼہ
 15کے تست اػالًیہ ایؽاضی؛
(” )gزکوهت“قے هؽاظ قٌعھ زکوهت ؛
(” )hؾهیي“ خف هیں نبهل ہے ؾهیي ،پبًی،
اوپؽی ہوا یب ؾهیي کی قطر اوؼ وٍ قت خو
ؾهیي قے خڑا ہو یب ؾهیي قے هكتمل طوؼ
پؽ کوئی چیؿ ثٌعھی ہوئی ہو؛
(” )iاہن پؽوگؽام“قے هؽاظ ظفؼہ  17کے تست
تیبؼ کئے گئے پؽوگؽام ؛
(” )jهیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ“ قے هؽاظ ظفؼہ  14کے
تست همؽؼ کؽظٍ هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ ؛
(” )kؼکي“قے هؽاظ اتھبؼٹی کب ؼکي ؛
(” )lثیبى کیب گیب“قے هؽاظ اـ ایکٹ کے تست
ثٌئبے گئے لواػع اوؼ ضواثظ کے هطبثك
ثیبى کیب گیب؛
( ” )mاقکین“قے هؽاظ اـ ایکٹ کے تست؛
(” )nضعهت کی ایؽاضی“قے هؽاظ ظفؼہ  13کے
تست اتھبؼٹی کی طؽف قے اػالًیہ ضعهت
کی ایؽاضی؛
( ” )oنہؽی ایؽاضی“ قے هؽاظ ایک ایؽاضی
خو ٹبئوى ،هیوًكپلٹی یب نہؽ کی زعوظ هیں
ٓاتی ہو اوؼ خف هیں نبهل ہے ایكی ایؽاضی
خو اـ ایکٹ کے تست زکوهت کی طؽف
قے اػالًیہ ہو۔
ببة II-
اتھبرٹی کی تشکیل اور اص کے کبم
 )1( .3اـ ایکٹ کے همبيع پوؼًے کؽًے کے
لئے ایکٹ اتھبؼٹی ہوگی خف کو الڑکبًہ
ڈولپوٌٹ اتھبؼٹی کہب خبئے گب۔
( )2اتھبؼٹی ایک ثبڈی کبؼپوؼیٹ ہوگی خف کو
اـ ایکٹ کی گٌدبئم کے هطبثك ظوًوں الكبم
کی هٌمولہ اوؼ غیؽ هٌمولہ خبئیعاظ زبيل کؽًے
اوؼ ؼکھٌے کی زمیمی واؼث اوؼ ػبم هہؽ ہوگی

7

اتھبؼٹی اوؼ اـ کی
نوولیت
Authority and its
incorporation

اتھبؼٹی کی تهکیل
Constitution of the
Authority

اوؼ ثیبى کئے گئے ًبم قے کیف کؽا قکتی ہے
اوؼ اـ پؽ کیف ہو قکتب ہے۔
( )3اتھبؼٹی کب ہیڈ کواؼٹؽ الڑکبًہ هیں ہوگب یب
کكی ظوقؽی خگہ پؽ خیكے زکوهت ًوٹی
فکیهي کے غؼیؼے طے کؽے۔
 )1( .4اتھبؼٹی ههتول ہوگی۔
چیئؽهیي
الڑکبًہ ڈویژى کب کوهٌؽ
)a
ؼکي
) (bڈائؽیکٹؽ خٌؽل
) (cایڈهٌكٹؽیٹؽ یب هیئؽ خیكب الڑکبًہ ؼکي
هیوًكپل کبؼپوؼیهي کب هؼبهال ہو
) (dپجلک ہیلتھ اًدٌیئؽًگ ڈپبؼٹوٌٹ کب ؼکي
ایک ًوبئٌعٍ خف کب ػہعا
ایگؿیکٹیو اًدٌیئؽ قے کن ًہ ہو
) (eایكے ظوقؽے غیؽ قؽکبؼی ؼکي ؼکي
خي کی تؼعاظ پبًچھ قے ؾائع ًہ ہو
اوؼ قؽکبؼی ؼکي خو زکوهت
کی طؽف قے همؽؼ کئے خبئیں۔
( )2غیؽ قؽکبؼی ؼکي تیي ثؽـ کے ػؽيے تک
ػہعٍ ؼکھ قکتب ہے خت تک وٍ اقتؼیفیٰ ًہ ظے یب اـ
قے پہلے اقے ہٹبیب ًہ خبئے۔
( )3غیؽ قؽکبؼی ؼکي کكی ثھی ولت پؽ زکوهت کو
اقتؼیفی ظے قکتب ہے اوؼ
ضظ کے غؼیؼے ؼکٌیت قے
ٰ
اقتؼیفی کو اـ تبؼیص قے هوثؽ قودھب خبئے
اـ کے
ٰ
گب خف تبؼیص پؽ زکوهت کی طؽف قے اقے لجول کیب
خبئے۔
( )4زکوهت ًوٹی فکیهي کے غؼیؼے کكی ثھی غیؽ
قؽکبؼی ؼکي کو ہٹب قکتی ہے ،خكے ظفؼہ  5هیں
ثیبى کی گئی ًباہلیوں هیں نبهل کیب گیب ہو۔
( )5غیؽ قؽکبؼی ؼکي کے ػہعے پؽ ػبؼضی ٓاقبهی
غیلی ظفؼہ ( )1کے تست پؽ کی خبئے گی اوؼ ایكی
ٓاقبهی پؽ همؽؼ کؽظٍ ؼکي کو ثبلی ػؽيہ کے لئے
ػہعے پؽ ؼکھب خب قکتب ہے۔
 .5کوئی ثھی نطى غیؽ قؽکبؼی ؼکي ًہیں ؼہے گب
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اؼکبى کی ًباہلی
Disqualifications of
members

غیؽ قؽکبؼی اؼکبى کب
هؼبوضہ اوؼ هؽاػبت
Remuneration and
privileges of nonofficial members
ڈائؽیکٹؽ خٌؽل کی
همؽؼی اوؼ غهہ ظاؼیبں
Appointment and
duties
of
the
Director General

اتھبؼٹی کے افكؽاں اوؼ
ظوقؽا ػولہ
Officers and other
staff
of
the
Authority

یب خبؼی ًہیں ؼکھ پبئے گب خو:
) (aهؼبہعے هیں ظاضل ہوًے کب هدبؾ ًہیں ہے؛
) (bہے یب کكی ولت ثعاضاللی هیں هلوث ؼٍ چکب ہو؛
) (cکكی پؽوخیکٹ یب اقکین یب اتھبؼتی کے کكی
هؼبهلے هیں هبلی هفبظ ہو کوئی فبئعٍ ہو ،خو واقطہ یب
اتھبؼٹی کے کبم
ثبلواقطہ اتھبؼٹی کے هفبظات قے ٹکؽاوء هیں ہے؛
Functions of the
) (dولتی طوؼ پؽ ػبئع کكی لبًوى کے ضواثظ کے Authority
هطبثك الیکٹو ثبڈی کی ؼکٌیت قے ولتی طوؼ پؽ ًباہل
ہوا ہو۔
 .6غیؽ قؽکبؼی ؼکي ایكی هؽاػبت فیف اوؼ االئوًكؿ
زبيل کؽیں گے خیكب زکوهت کی طؽف قے طے
کیب گیب ہو۔

 )1( .7ڈائؽیکٹؽ خٌؽل زکوهت کی طؽف قے نؽائظ
اوؼ ضواثظ کے هطبثك همؽؼ کیب خبئے گب۔
( )2ڈائؽیکٹؽ خٌؽل اتھبؼٹی کب چیف ایگؿیکیوٹو ہوگب
اوؼ زکوهت کی ػبم و ضبو ہعایبت کے هطبثك ایكی
غهہ ظاؼیبں ًجھبئے گب یب ایكے اضتیبؼات کب اقتؼوبل
کؽے گب خي کو اتھبؼٹی کی طؽف هٌتمل کیب خب قکے۔
( )3اگؽ ڈائؽیکٹؽ خٌؽل کكی قجت ڈیوٹی قے غیؽ
زبضؽ ہے یب اپٌے ظفتؽ کے کبم کؽًے کے الئك ًہیں
ہے تو زکوهت ظفؼہ  4کی غیلی ظفؼہ ( )1هیں ثیبى
کئے گئے انطبو هیں قے کكی ایک نطى کو
ڈائؽیکٹؽ خٌؽل کی غهہ ظاؼیبں ًجھبًے اوؼ اى کے
اضتیبؼات اقتؼوبل کؽًے کے لئے ًبهؿظ کیب خبقکتب
ہے۔
 .8اتھبؼٹی زکوهت کی ضبو و ػبم ازکبم پؽ ایكے
افكؽاى ،ههیؽ ،هبہؽ کٌكلٹٌٹف اوؼ هالؾم کو اى نؽائظ
اوؼ ضواثظ کے هطبثك همؽؼ کؽ قکتی ہے خو اى کی
کبؼکؽظگی ثہتؽ ثٌبًے کے لے هٌبقت ہو۔
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 )1( .9زکوهت کی ضبو و ػبم ہعایبت کے هطبثك
اتھبؼٹی کبم کؽے گی:
) (iالڑکبًہ ڈویژى هیں ضبثطے کے اًعؼ ایؽاضی کی
توبم تؽلی کی ايالزبت اوؼ ضوثًوؼتی کے لئے غهہ
ظاؼ ہوگی؛
) (iiاقکویں ثٌب کے اـ پؽ ػول ظؼ ٓاهع کؽوائے گی
اوؼ ًبفػ کؽے گی؛
) (iiiپبًی کی فؽاہوی ،ڈؼیٌح او ؼ قیوؼیح اوؼ
ڈقپوؾل ٓاف قولڈ ویكٹ قے هتؼلمہ ػواهی کبم فؽاہن
کؽًب ،اـ هیں ثہتؽی الًب ،چالًب اوؼ اقکی ظیکھ ثھبل
کؽًب؛
) (ivوفبلی اوؼ يوثبئی زکوهت کب تؽلیبتی ایدٌكی
طوؼ کبم کؽًب یب کكی لوکل اتھبؼٹی یب ضوظهطتیبؼ ثبڈ
کے طوؼ پؽ کبم کؽًب؛
) (vتؽلیبتی قؽگؽهیوں هیں هًؽوف پجلک یب
پؽائیوٹ وفبلی یب يوثبئی ایدٌكیؿ کے قبتھ تؼبوى
کؽًب؛
) (viهطتلف ایدٌكیؿ کے تؽلیبتی قؽگؽهیوں هیں
تؼبوى کؽًب؛
) (viiهٌفی ضعهبت قویت فٌی ؼہٌوبئی هہیب کؽًب اوؼ
تؽلیبتی قؽگؽهیوں کی تؽلی اوؼ تؼبوى کے لئے افؽاظ
هہیب کؽًب؛
) (viiiاـ کے ظائؽٍ اضتیبؼ هیں ایؽاضی کی تؽلی و
ثہتؽی اوؼ ضوثًوؼتی قے هتؼلك اقکیووں کے لئے
هبلی هعظ فؽاہن کؽًب؛
) (ixوفبلی یب يوثبئی زکوهت یب کكی لوکل اتھبؼٹی یب
ضوظ هطتیبؼ ثبڈی کی طؽف قے قوًپی گئی اقکیووں
کو هکول کؽًب؛
) (xنہؽی پالًٌگ اوؼ ڈولپوٌٹ هیں تسمیك کؽًب؛
) (xiطؽیہ کبؼ ثیبى کؽًب اوؼ تؽلی کی لئے هؼیبؼ
ثٌبًب؛
) (xiiهًٌوثہ ثٌعی اوؼ تؽلی پؽ هواظ خوغ کؽًب اوؼ
ایكب هواظ ایكے افؽاظ اوؼ ایدٌكیؿ کو فؽاہن کؽًب خو
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تؽلیبتی کبهوں هیں هًؽوف یب ظلچكپی ؼکھتے ہوں؛
) (xiiiهًٌوثہ ثٌعی اوؼ تؽلی کے هتؼلك تؽثیتی
پؽوگؽام اوؼ قیویٌبؼ هٌؼمع کؽًب؛
) (xivهًٌوثبثٌعی اوؼ تؽلیبتی کبم کے لئے پؽوفیهل
ٓاؼگٌبئیؿیهي کی زويلہ افؿائی اوؼ؛
) (xvایكے کبهوں کوقؽاًدبم ظے گی خو زکوهت کی
طؽف قے قوًپے گئے ہو۔
( )2اتھبؼٹی کؽ قکتی ہے:
) (iایكی تدویؿ لے قکتی ہے اوؼ ایكے اضتیبؼات
اقتؼوبل کؽ قکتی ہے خو اـ ایکٹ کے همبيع زبيل
کؽًے کے لئے ضؽوؼی ہو؛
) (iiهٌمولہ اوؼ غیؽ هٌمولہ خبئیعاظ هكتمل طوؼ پؽ
زبيل کؽ قکتی ہے یب ػبؼضی طوؼ پؽ ظؼضواقت
ظے قکتی ہے؛
) (iiiضؽیع و فؽوضٹت ،لیؿ  ،تجعیلی ،یب کكی ظوقؽے
طؽیمے قے زبيل کی گئی ؾهیي یب کكی ظوقؽی
خبئیعاظ کب ًیکبل کؽ قکتی ہے؛
) (ivکكی اقکین کے قلكلے هیں کچھ کبم کؽاقکتی
ہے یب ظوقؽی يوؼت هیں اـ کے زوالے کی گئی یب
اـ کے ضواثظ هیں ظی گئی؛
) (vاـ ایکٹ کے همبيع زبيل کؽًے کے لئے
کچھ ضؽچ ثؽظانت کؽًب؛
) (viاى کے اقتؼوبل کے هطلوثہ پوظے ،ههیٌؽی
اوؾاؼ اوؼ ظوقؽا قبهبى هہیب کؽًب؛
(viاـ ٹھیکے هیں ظاضل ہوًب اوؼ ایكے توبم ٹھیکے
زبيل کؽًب خي کو ضؽوؼی قودھے؛
) (viiiکكی کبم یب اقکین هیں کكی ؼکبوٹ کو ہٹبًب؛
) (ixثٌٌے والی اقکین کی تؽلی کے لئے زکن خبؼی
کؽًب؛
) (xؾهیي کے اقتؼوبل هیں کكی تجعیلی اوؼ کكی
ػوبؼت کی تؼویؽ یب ثٌبًےهیں تجعیلی قے هٌغ کؽًب یب
ضبو و ػبم کو زکن کے غؼیؼے هٌغ کؽًب؛
) (xiکكی ػوبؼت ،تؼویؽ یب تًٌیت کو گؽاًب یب ہٹبًب ؛
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اتھبؼٹی کب اخالـ
Meeting of the
Authority
ک

کویٹی کب لیبم
Constitution
of
Committee
اضتیبؼات
Delegation
of
Powers
ایدٌكی کب لیبم
Establishment
of
Agency

هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ کی
همؽؼی اوؼ اضتیبؼات
Appointment and
powers
of
Managing Director

ضبثطے

کے

اًعؼ

) (xiiتؽلیبتی کبم هیں هًؽوف کكی نطى یب افؽاظ
کی ثبڈی یب ایدٌكی قے کوئی هؼلوهبت ؼیکبؼڈ،
ؼپوؼٹ یب هتؼلمہ هًٌوثے ،اـ ایکٹ کے تست طلت
کؽًب؛
) (xiiiکكی خبؼی تؽلیبتی پؽوخیکٹ پب خو نؽوع
ہوًے واال ہو ،ا کی خبًچ کؽًب یب ؼیکبؼڈ کی خبًچ
پڑتبل کؽًب؛
) (xivکكی تؽلیبتی پؽوخیکٹ یب اقکین قے هتؼلك
کكی نطى ،یب نطًیبت کی ثبڈی یب ایدٌكی قے
ثیبى کئے گئے پؽوخیکٹ پؽوگؽام یب اقکین کی
نؽوػبت کے ثبؼے هیں پیهگی اخبؾت لیٌب
) (xvہعایت کؽًب یب خیكب هؼبهلہ ہو کكی نطى ،
انطبو کی ثبڈی یب کكی تؽلیبتی پؽوخیکٹ پؽوگؽام یب
اقکین قے هٌكلک ایدٌكی کو ایكے پؽوخیکٹ
پؽوگؽام یب اقکین کے ثبؼے هیں کچھ کؽًے یب کچھ ًہ
کؽًے کب ههوؼٍ ظیٌب اوؼ اى ههبوؼت کؽًب یب ههوؼٍ
لیٌب یب تؽلیبتی کبم هیں هًؽوف کكی نطى یب
انطبو کی ثبڈی یب ایدٌكی قے هعظ زبيل کؽًب کكی
اقکین کی تیبؼی یب اـ پؽ ػولعؼ ٓاهع کے قلكلے هیں
اوؼ ایكب نطى یب نطًیبت کی ثبڈی یب ایدٌكی
اتھبؼٹی کو هطلوثہ ههوؼٍ اوؼ هعظ فؽاہن کؽیں گی اى
يالزیت ،هؼلوهبت اوؼ ًظؽیئے کے هطبثك اوؼ
ایكے ههوؼے یب هعظ هیں اگؽ کوئی ضؽچ ٓاتب ہے تو وٍ
ضؽچ اتھبؼٹی ثؽظانت کؽے گی۔
( )3اگؽ غیلی ظفؼہ ( )2کے تست اتھبؼٹی کی طؽف
قے اضتیبؼات اقتؼوبل کؽًے هیں اتھبؼٹی اوؼ کكی
نطى یب انطبو کی ثبڈی یب ایدٌكی کے ثیچ هیں
کوئی تکؽاؼ ہو وٍ هؼبهلہ ایكے نطى یب اتھبؼٹی کی
طؽف قے ًپٹبیب خبئے گب خیكے زکوهت اـ قلكلے
هیں همؽؼ کؽے اوؼ ایكے نطى یب اتھبؼٹی کی طؽف
قے ظیب گیب فیًلہ زتوی ہوگب ثهؽطیکہ زکوهت اپٌے
طوؼ یب اـ هیں هلوث کكی نطى یب انطبو کی
ثبڈی یب ایدٌكی کی تسؽیک پؽ ایكب فیًلہ تجعیل یب
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ایؽاضی کب اػالى
Declaration
of
controlled area
ػوبؼت گؽاًب اوؼ ظوثبؼٍ
تؼویؽ
Execution or reerection of building

اہن پؽوگؽام
Master programmes

اقکویں
Schemes

تؽتیت ظے قکتی ہے۔
 )1( .11کوئی ثھی هؼبهلہ خو اتھبؼٹی کی طؽف قے
زل ہوًب ہے اـ کب فیًلہ اتھبؼٹی کے اخال ـ هیں
هوخوظ اؼکبى کے اکثؽیتی ووٹ کے غؼیؼے ہوگب۔
( )2ہؽ ؼکي کب ایک ووٹ ہوگب ثهؽطیکہ ثؽاثؽ ہوًے
کی يوؼت هیں چیئؽهیي ووٹ کبقٹ کؽے گب۔
( )3اتھبؼٹی کے اخالـ کے لئے توبم اؼکبى هیں ایک
فیًع اؼکبى کوؼم ثٌبئیں گے۔
( )4اتھبؼٹی خگہ اوؼ ولت اوؼ ایكے اخالـ کب تؼیي
کؽیگی خیكے وٍ طے کؽے ۔
 .11اتھبؼٹی اـ ایکٹ کے همبيع کے لئے کویٹیبں ثٌب
قکتی ہے۔
خیكے هبلیبتی کویٹی ،فٌی کویٹی ،ههبوؼتی کویٹی یب
اـ لكن کی ظوقؽی کبهیٹیبں۔
 .12اتھبؼٹی ضبـ و ػبم زکن کے غؼیؼے اوؼ ایكی
نؽائظ ؼ خیكب وٍ هٌبقت قودھے اپٌے کوئی ثھی
اضتیبؼات چیئؽهیي یب ؼکي کكی کویٹی کے ڈائؽیکٹؽ
خٌؽل یب کكی ظوقؽے افكؽ یب هالؾم یبههیؽ هبہؽ یب
کٌكلٹٌٹ پؽ ػبئع یب زوالے کؽ قکتی ہے۔
 .13زکوهت ًوٹی فکیهي کے غؼیؼے کكی ایؽاضی
کو ضعهت کی ایؽاضی کے طوؼ پؽ اػالى کؽ قکتی
ہے۔
اتھبؼٹی اوؼ اگؽ زکوهت کی طؽف قے زکن کیب گیب
ہو تو ضعهت کی ایؽاضی کے لئے ایک یب ایک قے
ؾیبظٍ افؽاظ پؽ ههتول ایک ایدٌكی لبئن کی خب قکتی
ہے۔
( )3ایدٌكی ایكے کبم قؽاًدبم ظے گی اوؼ ایكی
ضعهبت هہیب کؽے گی اوؼ اتھبؼٹی کے ایكے اضتیبؼات
اقکیووں کی انبػت
Publication
کب اقتؼوبل کؽے گی خو اقے اتھبؼٹی کی طؽف قے of
هٌتمل کئے گئے ہوں۔
Schemes
 )1( .14خت ظفؼہ  13کے تست ایدٌكی لبئن کی گئی
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ہے تو اتھبؼٹی زکوهت کی پیهگی هٌظوؼی قے اوؼ
ایكی نؽائظ اوؼ ضواثظ کے تست خو زکوهت کی
طؽف قے طے کئے خبئے ۔ ایک هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ
همؽؼ کؽے گی۔
( )2هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ ایدٌكی کب چیف ایگؿیکیوٹو
ہوگب اوؼ ایكے کبم اوؼ اضتیبؼات کب اقتؼوبل کؽے گب
خو ولتًب فولتب ً اقے ایدٌكی کی طؽف قے قوًپے
خبئیں گے۔
سیز ضببطہ ایزاضی کب اعالى ،اہن پزوگزاهش کی تیبری
اور اسکین اور اى پز عول درآهد
.15اتھبؼٹی ًوٹی فکیهي کے غؼیؼےکكی ایؽاضی کو
ؾیؽ ضبثطہ ایؽاضی کے طوؼ پؽ اػالى کؽ قکتی ہے
اوؼ ایكی ہعایبت خبؼی کؽ قکتی ہے اوؼ کچھ ایكی
چیؿیں کؽ قکتی ہے خو ثے تؽتیت آثبظی زعظضل ،غیؽ
لبًوًی تؼویؽات یب ایكی ایؽاضی هیں آپؽیهٌؿ قے
ثچبوء کے لئے ضؽوؼی ہو۔
 )1( .16کوئی ثھی فؽظ ؾیؽ ضبثطہ ایؽاضی هیں کكی
ػوبؼت کی تؼویؽ  ،یب ظوثبؼٍ تؼویؽ ًہیں کؽے گب یب اـ
هیں کكی قبهبى کی تجعیلی ًہیں کؽے گب یب کكی
هوخوظ ػوبؼت یب تؼویؽ هیں اضبفہ ًہیں ہوگب یب اـ
قلكلے هیں خبؼی کكی زًے کی ظوثبؼٍ تؼویؽ ًہیں
کؽے گب قوائے اتھبؼٹی کی اخبؾت کے۔
( )2غیلی ظفؼہ ( )1کے تست اخبؾت اـ طؽیمے اؼوؼ
ایكی نؽائظ اوؼ ضواثظ کے تست ظی خبئے گی خیكب
کہ ثیبى کیب گیب ہو اوؼ یہ ایک قبل کے لئے کبؼگؽ
ہوگی ثهؽطیکہ وٍ اقے هؿیع اتٌے ػؽيے کے لئے
ظوثبؼٍ خبؼی کؽقکتی ہے خیكب کہ اتھبؼٹی ایكی
يوؼتسبل هیں هٌبقت قودھے۔
( )3کوئی نطى خو کھعائی ،کكی ػوبؼت کی تؼویؽ
یب ظوثبؼٍ تؼویؽ کؽتب ہے یب اـ هیں اضبفہ کؽتب ہے
کكی قبهبى قے ثبہؽ تجعیلی التب ہے یب کكی هوخوظ
ػوبؼت یب تؼویؽ هیں اضبفہ کؽتب ہے ػوبؼت کے کكی
خبؼی زًے ظوثبؼٍ تؼویؽ کؽتب ہے تو ؾیؽ ضبثطہ
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اقکیووں کی هٌظوؼی
Sanction
of
Schemes

هطتلف اقکیووں کی
اتھبؼٹی کی طؽف هٌتملی
اوؼ
Transfer
and
entrustment
of
various schemes to
the Authority

اتھبؼٹی کی طؽف قے
اقکیووں کی

ایؽاضی هیں ایكب کبم ہوًے کے ظو هہیٌوں کی اًعؼ
اتھبؼٹی کو ایكے کبم کے هکول ہوًے کے هتؼلك ٓاگبٍ
کؽے گب۔
( )4اتھبؼٹی غیلی ظفؼہ ( )3کے تست ٓاگبہی هلٌے پؽ،
کكی افكؽ یب کكی ظوقؽے نطى کو ایكے کبم کی
خبًچ پڑتبل کے لئے ثباضتیبؼ اوؼ ایكی خبًچ پڑتبل کے
ثؼع ایكب زکن خبؼی کؽ قکتب ہے ،خیكب وٍ هٌبقت
قودھے۔
( )5خت کوئی نطى غیلی ظفؼہ ( )1یب غیلی ظفؼہ ()3
کی گٌدبئم یب غیلی ظفؼہ ( )4کے تست خبؼی کئے
گئے زکن کی ضالف وؼؾی کؽتب ہے ،تو اتھبؼٹی ایكی
تدبویؿ لے قکتی ہے خو ایكی گٌدبئهوں یب زکن کو
ػبئع کؽًے کے لئے ضؽوؼی قودھے اوؼ ایكے زکن
پؽ ػول کؽاًے خو ضؽچ ٓائے گب وٍ هتؼلمہ فؽظ قے
ويول کیب خبئے گب۔
 )1( .17اتھبؼٹی ختٌب خلع ہوقکے ایكے نہؽی
ػالئموں هیں تؽلی ،ايالزبت و اضبفے اوؼ
ضوثًوؼتی کے لئے هبقٹؽ پؽوگؽام تیبؼ کؽے گی
خیكب کہ اـ کے ضیبل هیں یب زکوهت کے ضیبل هیں
اـ کی تؽلی ،ايالزبت اضبفے اوؼ ضوثًوؼتی کے
قلكلے هیں ایكے پؽوگؽام کو زکوهت کی هٌظوؼی
کی ضؽوؼت ہے۔
( )2زکوهت هػکوؼٍ ثبال پؽوگؽام کی ايل نکل هیں
یب کچھ تجعیلیوں کے قبتھ خیكب وٍ هٌبقت قودھے
هٌظوؼی ظے قکتی ہے۔
 )1( .18اتھبؼٹی اوؼ اگؽ زکوهت کی طؽف ہعایت کی
خبئے ،ؾیؽ ضبثطہ ایؽاضی یب اـ کے زًے کے
لئے اـ هیں ایكے طؽیمے یب هطًوو اقکین یب
اقکیویں تیبؼ کؽے گی خیكب کہ ثیبى کی گئی ہو۔
( )2اتھبؼٹی کكی لوکل کبوئوًكل ،قؽکبؼی
ایدٌكی ،قوقبئٹی یب کكی فؽظ یب افؽاظ کی ثبڈی کی
ظؼضواقت کی تیبؼی کب قجت ثي قکتی ہے ایكی
نؽائظ یب ضواثظ کے هطبثك خیكب کہ ههتؽکہ طوؼ پؽ
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Entrustment
of
schemes by the
Authority

اقکیووں کی تجعیلی
Alteration
of
schemes

اتھبؼٹی کب زکوهت لوکل
کبئوًكل وغیؽٍ کو ہعایبت
خبؼی کؽًے کب اضتیبؼ
Power of Authority
to issue direction to
government local
council etc

اقکین کے لئے فٌڈؾ
Funds for Scheme

اـ هیں طے کیب گیب ہو۔
( )3اـ ظفؼہ کے تست اقکین هتؼلمہ ہو قکتی ہے:
) (aؾهیي کب اقتؼوبل اوؼ ؾهیي هطًوو کؽًب؛
) (bؾوًٌگ؛
) (cکویوًٹی پالًٌگ ،ہبوقٌگ ،ؼی ہبوقٌگ اوؼ کچی
ٓاثبظی کی هٌظوؼی اوؼ ثہتؽی؛
) (dػواهی ػوبؼتیں ،ثهوول ،کبلیح ،الئجؽیؽیبں،
هیوؾیوؿ ،کویوًٹی قیٌٹؽؾ ،ہكپتبل ،ضیؽاتی اظاؼے،
هكبخع ،هبؼکیٹف اوؼ هكبفؽ ضبًے ؛
) (eگلیبں اوؼ ؼوڈؾ؛
) (fواٹؽ قپالئی اوؼ ڈؼیٌح  ،قیوؼیح اوؼ قیوؼیح
ڈقپوؾل؛
) (gپبؼکف ،کھیل کے هیعاى ،لجؽقتبى اوؼ ػواهی
همبهبت یب ظوقؽے ػواهی همبيع کے لئے لی گئی
خگہیں؛
) (hهؼبنؽتی قہولیبت ثهوول ثدلی اوؼ گئف کی
فؽاہوی؛
) (iتبؼیطی یب هؼبئتی ظلچكپی یب لعؼتی زكي کے
همبهبت یب چیؿوں کب تسفظ ػواهی قواؼی یب هوايالتی
ًظبم ؛
) (jػواهی قواؼی یب هوايالتی ًظبم؛
) (kکبؼوثبؼی یب يٌؼتی ػالئمے؛
) (lنہؽیوں کی ؾًعگیوں اوؼ خبئیعاظ کے ضطؽوں قے
ثچبًب؛
) (mلعؼتی وقبئل کب اقتؼوبل؛
) (nػوام قے تؼلك ؼکھتے والے کبم یب هؼبهالت
( )4ایكی اقکیووں هیں ظوقؽی چیؿوں هیں نبهل
ہوًگی:
) (aاقکین کی تفًیل اوؼ اـ پؽ ػول ظؼ ٓاهع کب طؽیمہ؛
) (bلیوت کب کھبتہ اوؼ اـ قلكلے هیں هطتى کؽًب،
خیكے اقکین کے غؼیؼے هطتلف همبيع کے لئے
ضعهت کی خبقکے؛
) (cاقکیووں کے فوائع؛
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اقکیوں خو ػواهی
همبيع کے لئے ہوًگی
Schemes to be
deemed for public
purposes
ايالذ فیف
Betterment fee

ػوبؼت ہٹبًب یب گؽاًب
Removal
or
demolition
of
building

) (dػواهی یب ًدی خبئیعاظ یب اقکین قے اگؽ ظوقؽا
کوئی فوائع هتبثؽ ہوا ہو تو ایكی خبئیعاظ پؽڈیل کی ٓافؽ
ظی خبئے گی۔
 .19اتھبؼٹی کی طؽف قے تیبؼ کی گئی پؽ اقکین
قؽکبؼی گؿٹ هیں نبئغ کی خبئے گی اوؼ همبهی
ؼوؾاًہ اضجبؼات ،ایک اًگؽیؿی اوؼ ایک ظو اوؼ
قٌعھی هیں اػتؽاٌ اوؼ تدبویؿ اقکین کے نبئغ ہوًے
کے تیف ظى کے اًعؼ هٌگوائے خب قکتے ہیں۔
 )1( .21اتھبؼٹی اػتؽاضبت اوؼ تدبویؿ پؽ غوؼ
کؽًے کے ثؼع اگؽ ہوں تو ظفؼہ  19کے تست اوؼ
ایكے افؽاظ کے اػتؽاضبت اوؼ تدبویؿ کی قوبػت
کے ثؼع اگؽ اتھبؼٹی ایكی قوبػت کو ضؽوؼی
قودھے تو اقکین کی هٌظوؼی یب تؽتیت ظیے قکتی
ہے یب اقے ضتن کؽ قکتی ہے۔ اگؽ اـ کی لیوت ظـ
الکھ ؼوپئے قے ؾائع ًہ ہوا اوؼ زکوهت کو کوئی
لؽٌ یب گؽاًٹ ثل هطلوة ًہ ہو تو زکوهت کی
قفبؼنكے ظوقؽی اقکیویں خوغ کؽائی خب قکتی ہیں۔
( )2زکوهت ایكے افؽاظ کو قٌٌے کے ثؼع خي کے
اػتؽاضبت اوؼ تدبویؿ اتھبؼٹی کی طؽف قے هٌظوؼ
ًہ کی گئی ہو اگؽ وٍ اـ کی قوبػت ضؽوؼی
قودھے اقکین ثٌب کكی تجعیلی یب تجعیلیوں کے خبؼی
کؽ قکتی ہے یب خبؼی کؽًے قے اًکبؼ کؽ قکتی یب
ظوثبؼٍ ًظؽثبًی کے لئے واپف کؽ قکتی ہے یب اقکین
کے هتؼلك ؾیبظٍ هؼلوهبت یب تفًیل طلت کؽ قکتی ہے
یب اقے هؿیع خبًچ پڑتبل کے لئے ہعایبت کؽ قکتی
ہے خیكب وٍ هٌبقت قودھے۔
( )3خہبں زکوهت ًے یب خیكب هؼبهلہ ہو ،اتھبؼٹی
اقکین خبؼی کی ہو ایكی اقکی م کو خبؼی کؽًب خو
زکوهت یب اتھبؼٹی کب زکن قؽکبؼی گؿٹ هیں نبئغ کیب
خبئے گب اوؼ اـ کے ثؼع یہ اتھبؼٹی کے لئے
ضؽوؼی ہوگب کہ ایكی اقکین پؽ ػول ظؼآهع کؽائے۔
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زعظضلی ہٹبًب
Removal
of
encroachment
گلیبں اوؼ کھلی خگہ
وغیؽٍ کو تسویل هیں لیٌب
Taking over of
streets open spaces
etc

لوکل کبئوًكل کے
اضتیبؼات اقتؼوبل کؽًے
کے لئے
Authority
competent
to
exercise functions
of local council
خبئیعاظ کی ایکكچیٌح کی
لیؿ ضؽیع کؽًب
Purchase lease of
exchange
of
a
property

 )1( .21زکوهت ایكی نؽائظ اوؼ ضواثظ کے هطبثك
خو زکوهت کی طؽف قے طے کی گئی ہو ،زکوهت
کی طؽف قے یب کكی لوکل کبئوًكل یب قؽکبؼی
ایدٌكی کی طؽف قے خبؼی کی گئی یب نؽوع کی
گئی کوئی اقکین اتھبؼٹی کو هٌتمل کی خب قکتی ہے
اوؼ اتھبؼٹی کی ًیکبلی کے لئے کچھ فٌڈؾ اوؼ خبئیعاظ
هٌمولہ یب غیؽ هٌمولہ قے هٌكلک یب خوڑ قکتی ہے اـ
کے ثؼع یہ اتھبؼٹی کی غهہ ظاؼی ہوگی کہ اـ اقکین
پؽ ػولعؼ ٓاهع کؽے۔
( )2یہ اتھبؼٹی کے لئے ضؽوؼی ہوگب کہ وٍ اقے
وفبلی زکوهت کی طؽف قے قوًپی گئی کكی اقکین
کے کبم یب ػول ظؼ ٓاهع ایكی نؽائظ اوؼ ضواثظ کے
هطبثك کؽے خیكب اتھبؼٹی اوؼ وفبلی زکوهت ًے
ههتؽکہ طوؼطے کیب ہو۔
( )3اتھبؼٹی کكی لوکل کبئوًكل قؽکبؼی ایدٌكی
قوقبئٹی یب کكی فؽظ یب افؽاظ کی ثبڈی کی ظؼضواقت
پؽ کوئی کبم یب اقے ایكی لوکل کبئوًكل قؽکبؼی
ایدٌكی ،قوقبئٹی  ،فؽظ ،یب افؽاظ کی ثبڈی کی طؽف
هیوًكپل کكی اقکین پؽ ػول ظؼ ٓاهع ایكی نؽائظ اوؼ
ضواثظ کے هطبثك کؽے گی خیكب کہ طے کیب گیب ہو۔
 .22اتھبؼٹی زکوهت کی هٌظوؼی قے کكی اقکین پؽ
ػول ظؼ ٓاهع اـ ػالئمے کی اقکین کو قہولیبت هہیب
کؽے گی یب کچھ کبم اوؼ ضعهبت کی ظیکھ ثھبل کؽے
گی۔ کكی فؽظ یب افؽاظ کی ثبڈی فؽم یب کوپٌی کو ایكی
نؽائظ یب ضواثظ پؽ زوالے کؽقکتی ہے خیكب کہ
ههتؽکہ طوؼ پؽ اتھبؼٹی اوؼ ایكے فؽظ یب افؽاظ کی
ثبڈی فؽم یب کوپٌی کے ظؼهیبں ثیبى کی گئی نؽائظ یب
ضواثظ کے هطبثك طے کی گئی ہو۔
 )1( .23کكی ثھی ولت پؽ زکوهت یب اتھبؼٹی کی
طؽف کكی اقکین کے خبؼی ہوًے کے ثؼع لیکي اـ
کے هکول ہوًےقے پہلے اتھبؼٹی اـ کو تجعیل کؽ
قکتی ہے زکوهت کی هٌظوؼی قے اگؽ تجعیلی قے
اقکین کے ػول ظؼ ٓاهع کی لیوت ایكی لیوت قے 11
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ؾهیي کی طلجی
Acquisition of land

ؾهیي پؽ ًهبى لگبًب
Marking of land

پجلک ًوٹف ظیٌب ہوگب
Public notice to
given

خبًچ اوؼ اًؼبم
Enquiry and award

فی يع ثڑھ خبًی ہے یب پچبـ ہؿاؼ اوؼ زکوهت کی
هٌظوؼی کے قوا ایكی تجعیلی قے اقکین پؽ ػولعؼ ٓاهع
کی لیوت ایكی زعوظ قے ًہیں ثڑھٌی چبہیئے۔
( )2اگؽ غیلی ظفؼہ ( )1کے تست تجعیلی زًول هیں
نبهل ہو قوائے هؼبئعے کے کكی طؽیمے کكی
خبئیعاظ یب لوکل کبئوًكل قؽکبؼی ایدٌكی ،قوقبئٹی،
فؽظ یب افؽاظ کی ثبڈی کے فوائع پؽ اثؽاًعاؾ ہو۔ ظفؼبت
 19اوؼ  21هیں ثیبى کئے گئے طؽیمے کبؼ تجعیلی کی
هٌظوؼی کے لئے اقتؼوبل کیب خبئے گب۔
 )1( .24اتھبؼٹی زکوهت کی هٌظوؼی قے قؽکبؼی
ایدٌكی یب لوکل کبئوًكل قے خف کے ظائؽٍ اضتیبؼ
هیں زکوهت کی طؽف قے ػول ظؼ ٓاهع کے لئے
اقکین خبؼی کی گئی ہے طلت کی خب قکتی ہے:
) (aایكی اقکین یب اـ کب زًہ اتھبؼٹی کی ههبوؼت
یب اـ کی ہعایبت قے هکول کؽ قکتی ہے؛
) (bکكی ثھی کبم یب ضعهبت کو تسویل هیں لیٌے یب
قٌجھبلٌے یب قہولیبت هہیب کؽًے خو اتھبؼٹی کے ضیبل
هیں ایكی اقکین کے ػالئمے هیں هہیب کؽًب ضؽوؼی
ہے؛
) (cاتھبؼٹی کی طؽف قے ضواثظ ػبئع کؽًب
( )2کكی اقکین پؽ ہوًے واال ضؽچ یب کچھ کبم یب
ضعهبت کو تسویل هیں لیٌب یب قٌجھلٌب ،یب کوئی قہولیبت
هہیب کؽًب یب غیلی ظفؼہ ( )1کے تست ضواثظ کو ػبئع
کؽًے پؽ اتھبؼٹی اوؼ قؽکبؼی ایدٌكی یب لوکل
کبئوًكل کی طؽف قے ثؽظانت کیب خبئے گب۔ خیكب کہ
ظوًوں هیں ههتؽکہ طوؼ پؽ طے کیب گیب ہو اوؼ هؼبہعٍ
ًہ ہوًے کی يوؼت هیں زکوهت خیكے طے کؽے۔
 )1( .25اتھبؼٹی زکوهت کی پیهگی اخبؾت قے
ولت ثولت اقکیووں پؽ ػولعؼ ٓاهع کی ؼلن کے لئے
ؼیٹف ،فیف اوؼ ظوقؽےچبؼخؿ لگبًے کے غؼیؼے
فٌڈؾ خوغ کؽ قکتی ہے ثهوول اى اقکیووں کے خي
کو کكی ایدٌكی کی طؽف هکول یب قٌجھبال گیب ہو۔
( )2ؼیٹف ،فیف اوؼ ظوقؽی چبؼخؿ ایكے طؽیمے
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هؼبوضہ طے کؽًے کے
لئے ػٌبيؽ
Factors
for
determining
of
compensation

لجضہ اوؼ ؾهیي نبهل
کؽًب
Possession
and
vesting of land
هؼلوهبت زبيل کؽًے
کے لئے کلکٹؽ کے
اضتیبؼات
Power of Collector
to
obtain

قے لگبئی اوؼ خوغ کی خبئے گی اوؼ ایكے طؽیمہ
کبؼ کے تست خیكب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔
( )3ؼیٹف ،فیف اوؼ ظوقؽے چبؼخؿ لگبًے کے
غؼیؼے خوغ کئے گئے فٌڈـ ایكی اقکیووں ،کبم اوؼ
پؽوخیکٹف پؽ ضؽچ کئے خبئے گے اوؼ ایكب طؽیمہ
کبؼ خیكب کہ اتھبؼٹی ،زکوهت ہعایت کؽے۔
 .26توبم اقکیویں اـ ایکٹ کے تست ثٌبئی اوؼ چالئی
خبئے گی اوؼ اتھبؼٹی کی طؽف یہ ػواهی همبيع کی
ؾهیي کب قؽوے کؽًب،
اقکیویں قودھی خبئے گی۔
information

ًهبًبت

 )1( .27خت اتھبؼٹی اـ ضیبل کی ہے کہ کكی اقکین
پؽ ػولعؼ ٓاهع کے قلكلے هیں کكی خبئیعاظ کی لیوت
ثڑھ گئی ہو یب ثڑھ قکتی ہے وٍ ایكی خبئیعاظ پؽ ثہتؽی
کی فیف ػبئع کؽ قکتی ہے اوؼ ایكی طؽذ قے
هبلک قے ويول کؽ قکتی ہے یب اـ نطى قے
خف کے لجضے هیں ہو یب خف کب اـ هیں زًہ ہو۔
( )2ثہتؽی کی فیف اـ طؽذ قے لگبئی اوؼ ويول
کی خبئے گی خو اقکین کے هکول ہوًے کے ولت
خبئیعاظ کی لیوت ٓاظھے قے ؾیبظٍ ًہیں ہوًی چبہیے
اگؽ هکول ہوًے قے پہلے خبئیعاظ کی لیوت قے ؾیبظٍ
ہوتی ہے تو پھؽ خیكب اتھبؼٹی طے کؽے۔
( )3خت اتھبؼٹی کو لگے کہ کوئی اقکین کبفی زع
تک ٓاگے خب چکی ہے تو خو اـ ثہتؽی کی فیف طے
کی خب چکی ہے تو اتھبؼٹی اـ قلكلے هیں زکن
خبؼی کؽ کے ثہتؽی کی فیف ػبئع کؽًے کے لئے
اػالى کؽ قکتی ہے۔
اقکین پؽ ػول ظؼ ٓاهع کو هکول قودھب خبئے اوؼ اـ
قلكلے هیں تسؽیؽی ًوٹف خبئیعاظ کے هبلک کو ظیب
خبئے گب یب اـ نطى کو خف کے پبـ لجضہ ہو یب
خف کب زًہ ہو اتھبؼٹی اـ قلكلے هیں اـ خبئیعاظ
پؽ ثہتؽی کی فیف طے کؽے گی۔
( )4اتھبؼٹی غیلی ظفؼہ ( )3کے تست ثھیدے گئے
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لیول کؽًب،
لگبًبوغیؽٍ
Surveying leveling
and marking etc: of
land
Compensation
or
damages
زکوهت کی طؽف قے
کلکٹؽؾ کو ہعایبت
Directions
to
Collector
by
Government

اپیل
Appeal

ًوٹف کے پٌعؼٍ ظى کے ثؼع یب اگؽ ثہتؽی کی فیف
کے ضالف کوئی ؼیپؽیؿیٹهي کے ؼظ ہوًے کے ثؼع
ثہتؽی کی فیف کو هٌعؼخہ غیل هیں قے ایكے طؽیمے
کبؼ کے هطبثك لگبیب اوؼ ويول کیب خب قکتب ہے خیكب
کؽ ثیبى کیب گیب ہو۔
 )1( .28اگؽ اتھبؼٹی اـ ضیبل کی ہے کہ اقکین پؽ
ػول ظؼ ٓاهع کے همبيع کے لئے کكی ػوبؼت کو
ہٹبًے یب گؽاًب ضؽوؼی ہے تو ایكی ػوبؼت کو ہٹبًے
یب گؽاًے کے لئے زکن خبؼی کؽ قکتی ہے۔
ثهؽطیکہ ایكی ػوبؼت کو ہٹبًے یب گؽاًے کب زکن تت
تک ًہیں ظیب خبئے گب خت تک ایكی ػوبؼت کے هبلک
یب لجضہ ؼکھٌے والے کو قٌٌے کب هولؼہ ًہ فؽاہن کیب
خبئے۔
( )2اگؽ غیلی ظفؼہ ( )1کے تست کكی ػوبؼ ت کو
ہٹبًے یب گؽاًے کب زکن خبؼی کیب گیب ہے اوؼ اًہیں اـ
کب هؼبوضہ ظیب خبئے گب خف کی لیوت اـ ایکٹ کے
تست ؾهیي قے هتؼلمہ گٌدبئم کے هطبثك طے کی
خبئے گی۔
 .29اگؽ اتھبؼٹی اـ ضیبل کی ہے کہ اقکین پؽ ػول
ظؼ ٓاهع کے لئے کكی ؾهیي یب ػوبؼت پؽ کوئی زعظضلی
ہٹبًب ضؽوؼی ہے تو ایكی زعظضلی ہٹبًے کے لئے
هوخوظ لبًوى کے هطبثك ایكی زعظضلی کو ہٹب قکتی
ہے خیكب کہ ؾهیي یب ػوبؼت خف قے زعظضلی ہٹبًی
ہے وٍ اتھبؼٹی کی ہو۔
 )1( .31اگؽ کوئی گلی ،ؼاقتہ ،کھلی خگہ کكی اقکین
کے لئے هطلوة ہے تو اتھبؼٹی اـ هتؼلمہ همبم یب ایكی
گلی ،ؼقتےً ،بلے یب خگہ کے لؽیت چیئؽهیي یب اقکی
طؽف قے کكی ظوقؽے ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے نطى
کے ظقتطظ قے ًوٹف لگبئے گی خف هیں یہ همًع
ثیبى کیب خبئے گب۔ خف کے لئے گلی ،ؼقتے یب خگہ
هطلوة ہے اوؼ اػالى کیب خبئے گب کہ ًوٹف هیں ظی
گئی تبؼیص کے ثؼع اتھبؼٹی ایكی گلی ،ؼقتے ًبلے یب
خگہ کو تسویل هیں لے گی اوؼ اقے ًوٹف کی ًمل
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ًظؽثبًی
Review
غلظ یب هؼبوضے کی
اضبفی اظائیگی
Wrong or excess
payment
of
compensation

کبؼوائی کو ؼوکٌب
Dropping
of
proceedings
کلکٹؽ اوؼ کوهٌؽ کو
کے
کوؼٹف
قول
اضتیبؼات
Civil Courts powers
to Collector and
Commissioner
کوئی اقٹوپ ڈیوٹی یب
کوؼٹ ڈیوٹی اظائیگی
الئك ًہیں ہوگی
No stamp duty or
court fee payable
ؾهیي کی واپكی
Restoration of Land

گلی ،ؼاقتےً ،بلے یب خگہ کے هبلک کی طؽف اقکے
ظیئے گئے ٓاضؽی پتے پؽ اؼقبل کؽے گی۔
( )2اتھبؼٹی اػتؽاضبت پؽ غوؼ کؽًے کے ثؼع اگؽ
غیلی ( )1کے تست خبؼی کئے گئے ًوٹف هیں ثیبى
کی گئی تبؼیص قے پہلے ويول ہوا ہو ،تو گلی،
ؼقتےً ،بلے یب کھلی خگہ کو تسویل هیں لے قکتی
ہے۔ یب ہعایبت خبؼی کؽ قکتی ہے یب اـ کو ثٌع کؽًے
کے لئے کوئی زکن خبؼی کؽ قکتی ہے یب ظوقؽی
يوؼت هیں ایكی گلی ،ؼقتےً ،بلے یب خگہ کو ثٌع
کؽًے کب زکن خبؼی کؽ قکتی ہے۔
( )3اتھبؼٹی ،گلی ،ؼقتےً ،بلے یب کھلی خگہ کے
هبلک کو هؼبضے اظا کؽے گی کكی ًمًبى یب اـ
قلكلے هیں ًمًبى کب هؼبوضہ اظا کؽے گی خو
اتھبؼٹی کی طؽف قے اـ قلكلے هیں همؽؼ کؽظٍ
نطى یب افكؽ کی طؽف قے طے کیب گیب ہو۔
 .31زکوهت ًوٹی فکیهي کے غؼیؼے ہعایبت خبؼی
کؽ قکتی ہے کہ اتھبؼتی خت تک کہ کچھ ولتی طوؼ
پؽ ػبئع لبًوى کے هتضبظ ًہ ہو۔ ؾیؽ ضبثطہ ایؽاضی
هیں لوکل کبئوًكل یب قؽکبؼی ایدٌكی کے اضتیبؼات
اوؼ کبم کؽًے کے لئے هدبؾ ہوگی۔

اتھبؼٹی کے فٌڈؾ
Funds
of
the
؎Authority

فٌڈؾ کب اقتؼوبل
Utilization of funds

ببة IV-
جبئیداد کی طلبی
 .32اتھبؼٹی ،ضؽیع ،لیؿ یب ایکكچیٌح کے غؼیؼئے
کوئی ؾهیي یب ػوبؼت زبيل کؽ قکتی ہے یب کوئی
ظوقؽی هٌمولہ ،یب غیؽ هٌمولہ ائیعاظ یب اـ کب زًہ اـ
کے هبلک قے هؼبئعے هیں ظاضل ہو کؽ زبيل کؽ لوهی فؽٌ کی اظائیگی
کے لئے فٌڈؾ
قکتی ہے۔ یب اـ لبًوًی هدبؾ فؽظ قے خو ایكی ؾهیي
Sinking Fund
ػوبؼت یب خبئیعاظ ثیچٌے ،لیؿ ظیٌے یب ایکكچیٌح کؽًب
چب ؼہب ہو تو اـ قے هؼبئعٍ کیب خب قکتب ہے۔
 .33خہبں اتھبؼٹی اـ ضیبل کی ہے کہ کكی اقکیووں
کے لئے هطلوثہ کوئی ؾهیي یب کكی ظوقؽے ػواهی
همبيع کے لئے هطلوثہ ؾهیي ظفؼہ  12کے تست

22

زبيل ًہیں کؽ قکتی ہے۔وٍ ایكی ؾهیي زبيل کؽًے
کے لئے خو اـ ثبة کی گٌدبئم قے هتؼلمہ ہے
کلکٹؽ کو طلت کؽ قکتی ہے خف کے ظائؽٍ اضتیبؼ
هیں ؾهیي والغ ہو۔
 .34ظفؼہ  33کے تست اتھبؼتی کی طؽف قے ہعایبت
هلٌے پؽ کٌٹؽولؽ ؾهیي (خت تک اـ کی پیهگی
ًهبًعہی ًہیں کی خبئے) کی ًهبًعہی کؽوائے گب اوؼ
اـ کی ًبپ کؽوائے گب اوؼ اگؽ اـ قلكلے هیں کوئی
هًٌوثہ ًہیں ثٌبیب گیب ،تو ایک هًٌوثہ ثٌبیب خبئے گب۔
 )1( .35کلکٹؽ هتؼلمہ خگہ پؽ یب زبيل کی گئی ؾهیي
کے لؽیت پجلک ًوٹف لگوائے گب ،خف هیں یہ ظؼج کیب
خبئے گب کہ ؾهیي کكی اقکین کے لئے هطلوة ہے یب
خیكب هؼبهلہ ہو ،کہ اتھبؼٹی کی طؽف قے کكی
ظوقؽے همبيع کے لئے هطلوة ہے۔
( )2غیلی ظفؼہ ( )1کے تست ًوٹف هیں ؾهیي کے
تفًیل ثیبى کئے خبئیں گے اوؼ ؾهیي هیں ظلچكپی
ؼکھٌے والے توبم افؽاظ کو نطى طوؼ یب کكی ایدٌٹ
کے پیم ہوًے کے لئے طلت کیب خبئے گب اوؼ هتؼلمہ
ٰ
ظػوی ظاضل کی
ؾهیي هیں ظلچكپی کے هتؼلك اـ کی
خبئے گی ۔ اـ کے اػتؽاضبت کے قبتھ۔ اگؽ ظفؼہ 34
کے تست کی گئی ًبپ کے زوالے قے ہو۔ کلکٹؽ کو
ایكی تبؼیص پؽ خو ًوٹف کے نبئغ ہوًے والے تبؼیص
کے ظـ ظى قے پہلے کی ًہ ہو اوؼ خگہ خیكے ًوٹف
هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
( )3کلکٹؽ وہی ًوٹف لجضہ ؼکھٌے والے کی طؽف
ثھیح ظیب خبئےگب اگؽ کوئی ہو۔ ایكی ؾهیي خو ایكے
توبم افؽاظ خو اـ هیں ظلچكپی ؼکھتے ہوں یب اقے
ظلچكپی ؼکھٌے والے افؽاظ کب ػٌواى ظیب خبئے گب۔
( )4خف ؾهیي کے هتؼلك غیلی ظفؼہ ( )1کے تست
ًوٹف خبؼی کیب گیب ہے اـ پؽ اتھبؼٹی قے پیهگی
هٌظوؼی کے ثغیؽ کوئی ثھی تؼویؽ یب تؽلیبتی کبم ًہیں
کیب خبئے گب۔
( )5غیلی ظفؼہ ( )1کے تست ًوٹف خبؼی ہوًے کے
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ثدیٹ
Budget

کھبتوں کی ظیکھ ثھبل
Maintenance
of
Accounts

ثؼع کوئی تؼویؽ کی گئی یب اتھبؼٹی قے پیهگی
هٌظوؼی لیٌے کے ثغیؽ کكی تؼویؽ پؽ ًوٹف خبؼی
کؽًے کے ثؼع اوؼ ایكی تؼویؽ کؽًےوالے پؽ اپٌی
غهہ ظاؼی پؽ یہ ہٹبئی خبئے گی۔
 )1( .36ظفؼہ  35کے تست همؽؼ کئے گئے ظى یب کكی
اوؼ ظى خف پؽ کبؼوائی هلتوی کی گئی ہے کلکٹؽ
اػتؽاضبت پؽ پوچھ تبچھ خبؼی ؼکھے گب ،اگؽ وٍ
ظفؼہ  35کے تست ظاضل کیب گیب ہو۔ ؾهیي کی هبؼکیٹ
کی لیوت اوؼ اـ قے هتؼلمہ ظلچكپی ؼکھٌے
ٰ
ظػوی کے زوالے
والےافؽاظ کی ؼػبیت کے هتؼلك یب
قے۔
( )2کلکٹؽ ؾهیي کی ظؼقت ایؽاضی اـ کب هؼبوضہ یب
هؼبهلہ کب زًہ اى توبم افؽاظ کو ظے گب خي کے لئے
قودھب خبئے گب کہ اى کے هفبظات تو تھے پؽ وٍ اـ
کے قبهٌے پیم ہوئے یب ًہیں ہوئے۔
 .37کلکٹؽ غیلی ظفؼہ  36کے تست ؼػبیت طے کؽًے
کے همبيع کے لئے هٌعؼخہ غیل ثبتوں پؽ غوؼ کؽ
قکتب ہے:
) (iهبؼکیٹ لیوت غیلی ظفؼہ  35کے تست خبؼی کئے
گئے ًوٹف والی تبؼیص قے گػنتہ  2ثؽقوں قے
ثیچٌے والی لیوت کی قؽقؽی ثٌیبظ پؽ اقی خگہ والغ
ؾهیي اوؼ اقی اقتؼوبل والی ؾهیي کے زكبة قے
طے کئے خبئیں گے؛
) (iiؾهیي هیں ظلچكپی ؼکھٌے والے افؽاظ کو فًلوں
اوؼ ظؼضتوں هیں کھڑے ہوئے پبًی قے هٌبقت ظیکھ
ثھبل ًہ ہوًے پؽ ہوًے والے ًمًبى ؛
) (iiiاپٌی ثبلی ؾهیي کے قجت اگؽ کكی کے هفبظ کو
ًمًبى پہچتب ہے؛
) (ivلئی گئی ؾهیي اگؽ هٌمولہ اوؼ غیؽ هٌمولہ خبئیعاظ
پؽ اثؽاًعاؾ ہوتی ہے یب اـ کی ٓاهعًی کے ظوقؽے
غؼائغ پؽاثؽاًعاؾ ہوتی ہے تو خو اـ ؾهیي قے هتؼلمہ
هفبظات کو ًمًبى پہٌچب ہے؛
) (vؼہبئم کی تجعیلی یب کبؼوثبؼی کی خگہ کی تجعیلی
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قؽکبؼی ایدٌكی کو پبًی
کی فؽاہوی
Supply of water to
Government agency

هیوًكپل زعوظ قے ثبہؽ
پبًی کی فؽاہوی
Supply of water
outside municipal
limits

چبہے ایكب ؾهیي زبيل کؽًے کے لئے کیب گیب ہو اوؼ
اـ لئے ہی افؽاظ پؽ کچھ هٌبقت ضؽچ ٓایب ہو۔
( )2هػکوؼٍ ثبال ؼػبیت طے کؽًے هیں ،کلکٹؽ
هٌعؼخہ غیل ثبتوں پؽ غوؼ ًہیں کؽے گب؛
) (iؾهیي زبيل کؽًے هیں کئی گئی ػدلت ؛
) (iiؾهیي هیں ظلچكپی ؼکھٌے والے افؽاظ کب اـ ؾهیي
کے زًے التؼلمی؛
) (iiiؾهیي هیں ظلچكپی ؼکھتے والے افؽاظ کی کكی
ًدی نطى کی طؽف قے پہٌچبئے گئے ًمًبى کے
ضالف کبؼوائی ًہیں ہوگی؛
) (ivؾهیي کی لیوت هیں اضبفہ ایكی ؾهیي زبيل
کؽًے کے قلكلے هیں اقتؼوبل کے لئے خوغ کی
خبئے گی؛
) (vؾهیي هیں ظلچكپی ؼکھٌے والے نطى کی
ظوقؽی ؾهیي کی لیوت هیں کوئی اضبفہ ،اـ قلكلے
هیں خوغ کیب خبئے گب خف کے تست ؾهیي ٓاضؽی ظفؼہ
زبيل کی گئی ہے۔
 .38هؼبوضہ کیم کی يوؼت هیں اظا کیب خبئے گب یب
تیبؼ قبئٹ کی يوؼت هیں یب ظوًوں يوؼتوں هیں
خیكے ثیبى کیب گیب ہے۔
 )1( .39خت کلکٹؽ ًے ظفؼہ  36کے تست اًؼبم ظیب ہو۔
اگؽ اقے فؽیموں ًے اقے لجول کیب ہو۔ اًؼبم کے
اػالى کؽًے والی تبؼیص کے پٌعؼٍ ظى کے اًعؼ ،ؾهیي
کب لجضہ زبيل کؽ قکتی ہے ،خت کہ اتھبؼٹی هیں
نبهل ؾهیي اـ هواضػے قے ثؽی الػهہ تًوؼ کی
خبئے گی۔
( )2ہٌگبهی يوؼت هیں کلکٹؽ خیكی اتھبؼٹی ًے
ہعاییت خبؼی کی ہو ظفؼہ  35کے تست نبئغ کئے گئے
ًوٹف کے ثؼع ہٌگبهی طوؼ پؽ ؾهیي کب لجضہ زبيل
کؽ قکتب ہے اوؼ اـ کے ثؼع یہ اتھبؼٹی اـ هیں نبهل
ہوگی ،خو توبم هواضػوں قے ثؽی الػهہ ہوگی۔
ثهؽطیکہ کلکٹؽ چوثیف گھٌٹوں کب ػؽيہ پوؼا ہوًے
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خگہ کب تؼیي کؽًب اوؼ
هؽهت وغیؽٍ
Placement
and
maintenance etc

واٹؽ قپالئی اوؼ ڈؼیٌح
قے هتؼلمہ خؽم
Offence relating to
water supply and
drainage
ػوبؼت ظوثبؼٍ تؼویؽ
کؽًب یب اقتؼوبل کؽًب
وغیؽٍ خو ایکٹ کے
تًبظم هیں ًہ ہو
Erection
construction or use
of building etc.,
incontravent of the
Act

قے پہلے ؾهیي کب لجضہ ًہیں لے گب یب ایكب ػؽيہ خو
کلکٹؽ ؾهیي کب لجضہ ؼکھٌے والے قے تسؽیؽ ًوٹف
هلٌے کے ثؼع ضؽوؼی قودھے۔
 .41کلکٹؽ کكی ؾهیي کے زبيل کؽًے کے همبيع
کے لئے یب کوئی هؼبوضے کے لئے کكی ثھی نطى
کو طلت کؽ قکتب ہے ،تسؽیؽی زکن کے غؼیؼے ،اـ
کے لجضے هیں ثیبى کئے گئے زکن کے غؼیؼے کكی
ؾهیي کے هتؼلك هؼلوهبت طلت کؽ قکتب ہے۔ یكب کكی
ؾهیي هیں ظاضل ہو قکتب ہے یب کكی نطى کو ظاضل
ہوًے کے لئے ثباضتیبؼ ثٌب قکتب ہے اوؼ ایكے العام
لے قکتب ہے خوضؽوؼی قودھے۔

خبئیعاظ کے هطتلف
اقتؼوبل کے لئے تجعیلی
Conversion
of
property to different
use

.

 .41یہ ضؽوؼی ہوگب کہ اتھبؼتی یب اـ کے چیئؽهیي
یب اؼکبى یب کلکٹؽ یب اتھبؼٹی کے کكی ظوقؽے
ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے نطى کی طؽف قے اـ قلكلے
هیں:
) (aظاضل ہوًے اوؼ قؽوے اوؼ کكی ؾهیي کے لیول
کؽًے هیں؛
) (b؛
) (cیہ یمیي ہوًے کے ثؼع کہ ؾهیي اـ ایکٹ کے
همبيع کے لئے هوؾوى ہے توبم ظوقؽے ضؽوؼی
العاهبت لے؛
) (dزبيل کؽًے کے لئے اـ ؾهیي کی زعوظ طے
کؽًب اوؼ کبم کی طے کی گئی۔
اگؽ کوئی ہو خو اـ قلكلے هیں کیب خبئے گب۔
) (eایكی قطر ،زعوظ اوؼ الئٌؿ کے ًهبًبت لگب ،اوؼ
گڑھے کھوظ کؽ ًهبًعہی کؽًب ؛
) (iخہبں یہ قؽوے کے همبيع کے لئے ضؽوؼی ہو،
قیعھ هیں الًے یب الئي کے ًهبًبت ثٌبًے ،کكی کھڑی
فًل ،گھبـ اوؼ خٌگل یب اـ کے کكی زًے کو
کبٹٌب یب يفبئی کؽًب:
ثهؽطیکہ کوئی نطى کكی ػوبؼت هیں ظاضل ًہ ہوگب
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چیئؽهیي ،اؼکبى وغیؽٍ
قؽکبؼی هالؾم ہوًگے
Chairman,
members, etc, to be
public servants

یب ؼہبئم پػیؽ گھؽ قے هٌكلک يسں یب ثبؽ هیں ظاضل
ًہ ہوگب ،خت تک لجضہ ؼکھٌے واال اـ کی اخبؾت ًہ
ظے۔ قوائے اـ لجضہ ؼکھٌے والے کو ایكب کؽًے
کے لئے کن اؾ کن چوثیف گھٌٹے کب ًوٹف ظیب خبئے
 .42خہبں ظفؼہ  34اوؼ  41کے تست لئے گئے کكی
العام کے قجت کكی ؾهیي کو اگؽ ًمًبى پہٌچب ہے تو
ؾهیي کب هبلک یب اـ هیں ظلچكپی ؼکھٌے والے نطى
کو هؼبوضہ اظا کیب خبئے گب خو طے کیب گیب ہو۔
) (aاـ قلكلے هیں اتھبؼٹی یب اـ کی طؽف قے
کلکٹؽ اوؼ هبلک یب ؾهیي هیں ظلچكپی ؼکھٌے والے
نطى کے ثیچ هیں هؼبئعے کے غؼیؼے؛
) (bاگؽ نك ) (aکی ؼونٌی هیں کكی کلکٹؽ قے
قودھوتہ ًہیں ہوتب ،لیکي کكی ثھی يوؼت هیں ايل
ًمًبى قے کن ًہ ہو ،خو ؾهیي کے هبلک کے هفبظ
هیں ہو۔
43۔ زکوهت کلکٹؽ کو اـ ثبثت کے هطبثك اضتیبؼات
اقتؼوبل کؽًے اوؼ کبم کؽًے کے لئے ہعایبت ظے
قکتی ہے اوؼ کلکٹؽ ایكی ہعایبت پؽ ػول کؽے گب۔
 )1( .44اتھبؼٹی یب کوئی نطى خو کلکٹؽ کے اًؼبم
قے هتبثؽ ہوا ہو ،ایكے اًؼبم کے ایک هہیٌے کے اًعؼ
یب اگؽ هتبثؽ فؽیك کو اًؼبم کے هتؼلك ٓاگبہی ًہ ہوا ًؼبم
کے اػالى ہوًے کے چھ ہفتوں کے ظوؼاں کوهٌؽ
قے ؼاثطہ کؽ قکتب ہے۔
( )2کوهٌؽفؽیموں کو قٌٌے کب هولؼہ ظیٌے کے ثؼع
ایكب زکن خبؼی کیب خب قکتب ہے خیكب وٍ هٌبقت
قودھے۔
( )3غیلی ظفؼہ ( )2کے تست کوهٌؽ کب زکن زتوی ہوگب
اوؼ اـ پؽ کكی ػعالت هیں قوال ًہیں اٹھبیب خب قکتب۔
 .45کلکٹؽ یب کوهٌؽ ضوظ یب اـ قلكلے هیں اًؼبم هیں
ظلچكپی ؼکھٌے والے کكی فؽیك کی ظؼضواقت پؽ
کكی ثھی ولت پؽ اـ کی طؽف یب اـ قے پہلے والے
زکن پؽ ًظؽثبًی کؽ قکتب ہے ،اگؽ وٍ لبًوى کكی کے
ثؽئکف ہے یب اـ هیں کلؽیکل یب انبػت کب کوئی ًمى
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قؽگؽهیوں کی ؼپوؼٹ
Report of activities

لوکل کبئوًكل کے
اثبثوں ،واخجبت اوؼ
اضتیبؼات کی اتھبؼٹی کی
طؽف هٌتملی
Transfer of assets
and liabilities and
power of local
council
to
the
Authority
واخجبت کی ويولی
Recovery of dues
کبؼوائی پؽ پبثٌعی
Jurisdiction barred

یب غلطی ہے۔
 .46اگؽ کوئی نطى فؽاڈ کے غؼیؼے یب غلظ ثیبًی
کے غؼیؼئے کوئی هؼبوضہ زبيل کؽتب ہے یب
هؼبوضے قے ؾائع ؼلن زبيل کؽتب ہے خو اقے ًہیں
هلٌب چبہیے تھب تو کلکٹؽ ایكے نطى کو وٍ ؼلن وپف
ظیٌے کے لئے طلت کؽ قکتب ہے۔ اوؼ غلطی کی
يوؼت هیں یہ ؼلن لیٌڈ ؼیوًیو کو واخجبت کی هع هیں
واپكی کی خبئے گی۔
 .47اگؽ اتھبؼتی ؾهیي کب لجضہ لیٌے قے پہلے کكی
ثھی ولت ؾهیي ًہ لیٌے کب فیًلہ کؽے تو ایكی ٓاگبہی
کلکٹؽ کو ظی خبئے گی ،یب خیكب هؼبهلہ ہو ،کوهٌؽ
خف کے ثؼع ایكی ؾهیي قے هتؼلمہ طلجی یب اپیل پؽ
کبؼوائی ضتن کؽ قکتب ہے۔
 .48اـ ثبة کے اضتیبؼات اقتؼوبل کؽًے والے کلکٹؽ
اوؼ کوهٌؽ کو کوڈ آف قول پؽوقیدؽ  1918کے تست
قول کوؼٹ کے اضتیبؼات زبيل ہوًگے هٌعؼخہ غیل
کبهوں کے لئے:
) (aقوي خبؼی کؽًب اوؼ کكی نطى کو زبضؽی کے
لئے ؾوؼ ثھؽًب اوؼ اـ قے زلف پؽ پوچھ تبچھ کؽًب؛
) (bکكی ظقتبویؿ کی تالل اوؼ پیم کؽًے کے
طلجی؛
) (cکكی ػعالت یب ٓافیف هیں قے ؼیکبؼڈ طلت کؽًب؛
) (dگواہی کی پوچھ تبچھ ،خبئیعاظ کی خبًچ پڑتبل یب
کكی لبًوًی خبًچ کے لئے کویهي خبؼی کؽًب ؛
) (eظیکھ ثھبل کؽًے واال یب ظوقت همؽؼ کؽًب؛
) (fکبؼوائیوں هیں لوت ہوخبًے والے فؽیموں کے
ًوبئٌعے نبهل کؽًب یب هتجبظل ثٌبًب؛
) (gؼکی ہوئی کبؼوائیوں هیں فؽیمیں کو نبهل کؽًب یب
ضبؼج کؽًب؛
) (hپیهی هیں ضبهی قجت ضبؼج کؽًب ،اوؼ ضبهی اوؼ
ضبيی کے قجت ضبؼج کئے گئے کیف کو ثسبل کؽًب؛
) (iکیف کو هال ظیٌب اوؼ الگ کؽًب اوؼ؛
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ضوبًت
Indemnity
گٌدبئم پؽ اثؽاًعاؾ ہوًب
Overriding
provisions

ثٌبًے

کے

لواػع
اضتیبؼات
Power to make rules
ثٌبًے

کے

ضواثظ
اضتیبؼات
Power to make
regulation
اتھبؼٹی ضتن کؽًب
Dissolution of the
Authority

) (jاپیل کی قوبػت
 )1( .49اـ ایکٹ کے تست ظیئے گئے اًؼبم پؽ کوئی
ثھی اقٹیوپ ڈیوٹی واخت االظا ًہ ہوگی۔
( )2اًؼبم کی ًمل زبيل کؽًے پؽ کوئی ثھی کوؼٹ
فیف واخت االاظا ًہیں ہوگی۔
 )1( .51اگؽ اـ ثبة کے تست زبيل کی گئی ؾهیي
هطلوثہ ًہیں ہے ،خف همًع کے لئے زبيل کی گئی
هٌكوضی
تھی یب کكی اقکین کے لئے زبيل کی گئی تھی یب
Repeal
کوئی نطى خف قے ؾهیي زبيل کی گئی ہو وٍ
اتھبؼتی قے ؾهیي کی واپف کے لئے ظؼضواقت کؽ
قکتب ہے۔
( )2اتھبؼٹی ،خو هؼبوضہ طے کیب گیب ہو ،اـ
هؼبوضے کے ثؼع ظؼضواقت گػاؼ کو ؾهیي واپف
کؽے گی۔
ببة V-
هبلیبت
 )1( .51اتھبؼٹی  )1(51ایک ػلیسعٍ فٌڈ ہوگب خكے
الڑکبًہ ڈولپویٌٹ اتھبؼٹی فٌڈ کہب خبئے گب خو کے فٌڈؾ
هیں خوغ ہوگب۔
( )2فٌڈ ههتول ہوگب:
) (aزکوهت کی طؽف قے کی گئی گؽاًٹف ؛
) (bلوکل کبئوًكل کی طؽف قے کی گئی گؽاًٹف؛
) (cاتھبؼٹی کی طؽف خوغ کیب گیب اوؼ زبيل کیب
لؽٌ؛
) (dهٌمولہ یب غیؽ هٌمولہ خبئیعاظوں کے قیل پؽوقیڈؾ؛
) (eوفبلی زکوهت یب کكی ػبلوی ایدٌكی قے هلی
ہوئی توبم ؼلوم؛
) (fاـ ایکٹ کے تست زبيل کی گئی توبم فكیؿ
زبيالات اوؼ چبؼخؿ؛
) (gخف کے لئے ؼلن زبيل کی گئی ہو یب کكی
ایدٌكی کی ضعهبت؛
) (hاپٌی هبلیبت اقکیووں کی کبؼوائیبں ،اوؼ
) (iاتھبؼٹی کی طؽف ظوقؽی توبم زبيل ہوًے والی
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ؼلوم۔
( )3اـ قلكلے هیں یب غیلی ظفؼہ ( )2کی نك )(g
کے تست زبيل کی گئی ؼلوم کے لئے پؽ ایدٌكی کب
ایک ػلیسعٍ اکبئوًٹ ہوگب۔
( )4فٌڈ هیں خوغ کی گئی ؼلوم اقٹیٹ ثیٌک هیں خوغ
کی خبئے گی یب اى کی ایدٌكی یب زکوهت کی هٌظوؼی
قے کكی نیڈولڈ ثیٌک هیں خوغ کی خبئے گی۔
( )5اتھبؼٹی اپٌے فٌڈؾ کكی وفبلی زکوهت یب يوثبئی
زکوهت کی قکیوؼٹی هیں یب زکوهت کی طؽف قے
هٌظوؼ نعٍ کكی ثھی قکیوؼٹی هیں نبهل کؽ قکتی
ہے۔
( )6اتھبؼٹی زکوهت کی هٌظوؼی قے کكی اقکین،
کبم یب پؽوخیکٹ یب ایكے ظوقؽے همبيع کے لئے
ثبًڈؾ یب ڈثیچیٌؽؾ خبؼی کؽ کے فٌڈؾ خوغ کؽ قکتی
ہے۔
( )7اتھبؼٹی زکوهت یب کكی ثیٌک قے ایكے لواػع
اوؼ ضواثظ کے هطبثك لؽٌ زبيل کؽ قکتی ہے
خیكب کہ زکوهت ًے طے کیب ہو۔
 )1( .52اتھبؼٹی هٌعؼخہ غیل کبهوں کے لئے فٌڈؾ
کب اقتؼوبل کؽ قکتی ہے:
) (aایکٹ کے تست اپٌے کبهوں قے هتؼلمہ اضؽاخبت
کو پوؼاًے کؽًے کے لئے خف هیں نبهل ہے
چیئؽهیي ،اؼکبى  ،ػولعاؼ ثهوول ڈائؽیکٹؽ خٌؽل اوؼ
هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽؾ ،هالؾهیي ،هبہؽ ،کٌكلٹف اوؼ
ظوقؽی اتھبؼٹی اوؼ ایدٌیكؿکے هالؾهیي کی اظائیگیبں
اوؼ تٌطواہیں۔
) (bاـ ایکٹ کے تست کكی اقکین یب قوًپے گئے کبم
پؽ ہوًے واال ضؽچ؛
) (cاـ ایکٹ کے تست زبيل کی گئی کكی ؾهیي
کے لئے هؼبوضے کی اظائیگی؛
) (dلؽضوں اوؼ اى پؽ هٌبفغ کی ظوثبؼٍ اظائیگی؛
) (eاـ ایکٹ کے همبيع زبيل کؽًے کے لئے
هطلوثہ ظوقؽے ضؽچ۔
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( )2ظفؼہ 51کی غیلی ظفؼہ ( )2کی نك ) (gکے تست
زبيل کی گئی ؼلوم ،ایدٌكی کے همبيع کے لئے یہ
ؼلوم زبيل کی گئی ہیں۔
 )1( .53اتھبؼٹی اوؼ اگؽ زکوهت کی طؽف قے
ہعایت کی خبئے تو اتھبؼٹی کی طؽف قے زبيل کئے
گئے کكی لؽٌ کی اظائیگی کے لئے لوهی لؽٌ کی
اظائیگی واال فٌڈ لبئن کیب خب قکتب ہےاوؼ اـ فٌڈ هیں
اپٌی يالزیت کے هطبثك ایكی ؼلوم خوغ کؽے گی
خو خوغ نعٍ هٌبفؼے قویت لؽٌ کی اظائیگی کے لئے
کبفی ہوًگی۔
( )2لوهی لؽٌ کی اظائیگی والے فٌڈ کی اظائیگی کے
ثؼع خف لئے یہ لبئن کیب گیب ہے اـ ایکٹ کے کكی
ثھی همبيع کو زبيل کؽًے کے لئے اقتؼوبل کی
خبئے گب۔
( )3ہؽ قبل لوهی لؽٌ کی اظائیگی والے فٌڈ کے
اکبئوًٹٌٹ خٌؽل کی طؽف قے خبًچ پڑتبل کی خبئے
گی اوؼ اگؽ وٍ تًعیك کؽتب ہے کہ فٌڈ کے اثبثے اـ
زع قے کن ہیں خو اـ کے لئے ػبم طوؼ پؽ ؼکھے
گئے ہیں تو اتھبؼٹی تًعیك نعٍ کوی کے ثؽاثؽ ؼلن
فٌڈ هیں اظا کؽے گی۔
( )4اگؽ غیلی ظفؼہ ( )36کے تست کكی قؽٹیفکیٹ کے
زوالے قے اتھبؼٹی اوؼ اکبئوًٹٌٹ خٌؽل هیں اگؽ
کوئی اضتالف ہوتب ہے تو اتھبؼٹی اـ غیلی ظفؼہ کب
زوالہ لیتے ہوئے فیًلے کے لئے زکوهت کو یہ
هؼبهلہ ثھیح قکتی ہے۔
 )1( .54اتھبؼٹی ہؽ هبلی قبل کے لئے ؼکھے گئے
زبيالت اوؼ اضؽاخبت کب تطویٌہ تیبؼ کؽے گی اوؼ
یہ تطویٌہ ایكے هبلی قبل کی نؽوػبت قے چھ هبٍ
پہلے زکوهت کی طؽف قے هٌظوؼی کے لئے ثھیح
ظیب خبئے گب۔
(ٓ )2اهعًی زب يالت اوؼ اضؽاخبت پؽ ایدٌكی کب اـ
قلكلے هیں اقٹیجلهوٌٹ هیں غیلی ظفؼہ ( )1کے تست
ػلسیعٍ قے ظکھب یب خبئے گب۔
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( )3زکوهت غیلی ظفؼہ ( )1هیں ثیبى گیب ثدیٹ خبؼی
کؽ قکتی ہے یب ایكی تجعیلیبں کؽ قکتی ہے خیكب وٍ
هٌبقت قودھے۔
( )4اگؽ زکوهت کی طؽف قے هٌظوؼ کیب گیب ثدٹ
هبلی قبل نؽوع ہوًے کے ولت ًہیں پہٌچتب تو یہ خبًب
خبئے گب کہ یہ ثدٹ زکوهت کی طؽف قے هٌظوؼ کیب
گیب ہے۔
( )5اتھبؼٹی ،زکوهت کی پیهگی هٌظوؼی کے ػالوٍ
خبؼی کئے گئے ثدٹ قے ؾائع ضؽچ ًہیں کؽ قکتی ۔
 )1( .55اتھبؼٹی اوؼ ایدٌكی کے اکبئوًٹف اـ
طؽیمے قے ؼکھے خبئیں گے خیكے ثیبى کئے گئے
ہوں۔
( )2غیلی ظفؼہ ( )1کے تست ؼکھے گئے اکبئوًٹف کن
اؾ کن  2چبؼٹؽڈ اکبئوًٹف کی طؽف قے ٓاڈٹ کئے
خبئیں گے۔
( )3غیلی ظفؼہ ( )2کے تست ٓاڈیٹؽ ؾ کی طؽف قے
ٓاڈٹ کئے گئے اکبئوًٹف کب اقٹیٹوٌٹ پؽ هبلی قبل کے
ضتن ہوًے پؽ ختٌب خلع هوکي ہوقکے زکوهت کو ثھیدب
خبئے گب۔
( )4زکوهت اکبئوًٹٌٹ خٌؽل کو غیلی ظفؼہ ( )3کے
تست خوغ کؽائے گئے اکبئوًٹف کی ظوثبؼٍ خبًچ اوؼ
ظوثبؼٍ ٓاڈٹ کؽاًے کب اضتیبؼ ظے قکتی ہے اى نؽائظ
اوؼ ضواثظ پؽ خیكب کہ زکوهت طے کؽے۔
ببة VI-
پبنی کی فزاہوی
 )1( .56اتھبؼٹی قؽکبؼی ایدٌكی کو پبًی کی اتٌی
همعاؼ هٌعؼخہ غیل نؽائظ و ضواثظ کے هطبثك فؽاہن
کؽ قکتی ہے خیكب کہ اتھبؼٹی اوؼ قؽکبؼی ایدٌكی
کے ظؼهیبں هیں طے ہوا ہو یب ظوًوں کے ظؼهیبں هیں
هؼبہعٍ ًہ ہوًے کی يوؼت هیں خیكب کہ زکوهت،
اتھبؼٹی کے پبـ هوخوظ پبًی کے وقیلوں کی گٌدبئم
کے هطبثك طے کؽے۔
( )2خت تک کچھ اـ ایکٹ کے هتضبظ ًہ ہو اگؽ
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کوئی ایدٌكی اتھبؼٹی کی طؽف قے واخجبت کی
اظائیگی کے لئے ًوٹف هلٌے کے ایک هہیٌے کے
ظوؼاں واخجبت کی اظائیگی هیں ًبکبم ہوتی ہے تو ایكی
ؼلن قؽکبؼی ایدٌكی قے ثیبى کئے گئے طؽیمے
کے هطبثك ويولی کے الئك ہوگی۔
 .57اتھبؼٹی پبًی کی هوخوظگی کے زكبة قے
هیوًكپل کی زعوظ قے ثبہؽ ؼہٌے والے قے هیوًكپل
کی زعوظ قے ثبہؽ ؼہٌے واال يبؼفیي کو پبًی فؽاہن
کؽے گی۔
)1( .58اتھبؼٹی یب اـ کی طؽف قے ثباضتیبؼ ثٌبئے
گئے کكی نطى کو زك زبيل ہوگب کہ وٍ کكی غیؽ
هٌمولہ خبئیعاظ کی ثبالئی ،ؾیؽیں ظؼهیبں یب چبؼوں
طؽف قیوؼـ یب پبئپف کو خوڑًے اوؼ الئٌوں کی
ظیکھ ثھبل کؽے اوؼ ایكی خبئیعاظ هیں هیي قوؼـ یب
پبئیپوں کو خوڑًے ٓ ،االت یب الئٌوں کی خبًچ پڑتبل
هؽهت ،تجعیلی یب ہٹبًے کے همًع قے ظاضل ہو قکے۔
ثهؽطیکہ اتھبؼٹی اـ ایکٹ کے طؽیمے کے ػالوٍ
هػکوؼٍ ثبال زك کے ػالوٍ ظوقؽے زموق ًہیں زبيل
کؽ قکے گی۔
( )2غیلی ظفؼہ ( )1کے تست هلے ہوئے زموق وفبلی
زکوهت یب کكی يوثبئی زکوهت یب کكی ؼیلوے
ایڈهٌكٹؽیهي کی همبهی اتھبؼٹی کے ضواثظ اوؼ ؾیؽ
اًتظبم خبئیعاظ کے قلكلے هیں ایكی زکوهت یب لوکل
اتھبؼٹی یب ؼیلوے ایڈهٌكٹؽیهي قے پیهگی اخبؾت کے
ػالوٍ اقتؼوبل کے الئك ًہ ہوگب۔
ثهؽطیکہ ایكی اخبؾت ضؽوؼی ًہ ہو۔ اگؽ کكی
قیٌٹیهي کے کبم کے قلكلے هیں فوؼی ثٌیبظوں پؽ
کوئی هؽهت  ،تجعیلی ،ہٹبًے یب ثہتؽی هطلوة ہے،
خیكب کہ پبًی کی فؽاہوی ثٌب کكی ؼکبوٹ کے خبؼی
ؼکھی خب قکے۔ یب اًكبًی ؾًعگی یب خبئیعاظ کو ثٌب کكی
ًمًبى کے خبؼی ؼکھب خب قکے۔
( )3اتھبؼٹی یب اـ کی طؽف قے ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے
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کوئی نطى اگؽ اـ ظفؼہ کے تست زك اقتؼوبل کؽ
ؼہب ہے اگؽ کكی چھوٹے ًمًبى یب ثے لبػعگی کب
قجت ثٌے یب کوئی ًمًبى یب ثے لبػعگی کب قجت ثٌے یب
کوئی ًمًبى یب ثے لبػعگی زمیمتب ً ہو ؼہی ہو تو اـ
قلكلے هیں اتھبؼٹی یب اـ کی طؽف قے همؽؼ کئے
گئے نطى کی طؽف قے اـ ًمًبى یب ثے لبػعگی
کب طے نعٍ هؼبوضہ اظا کیب خبئے گب۔
 .59خت کوئی نطى:
) (aظاًكتہ طوؼ پؽ کكی الئي یب کبهوں کی ٹیٌگ
ضؽاة کؽتب ہے۔ یب کوئی کھوجب خو کہ ؾهیي هیں لگب ہوا
ہے اقے ایكی الئي یب کبم کی قیٹٌگ ضؽاة کؽًے
کے لئے اقے کھیٌچ کؽ ًکبلتب ہے یب ہٹب ظیتب ہے۔ یب
اـ همًع کے لئے کئے ہوئے کبم کو ضؽاة کؽتب
ہے یب تجبٍ کؽ ظیتب ہے یب
) (bظاًكتہ یب غیؽ ظاًكتہ طوؼ پؽ کوئی تبال  ،ڈاک والو
پبئپ یب اتھبؼٹی قے هتؼلمہ ظوقؽے کبهوں کو توڑتب
ہے یب ضؽاة کؽتب ہے یب کھول ظیتب ہے؛
) (cخبى ثوخھ کؽ ثہبء کو ؼوکتب ہے ،ثہب ظیتب ہے
ضبئغ کؽ ظیتب ہے ،هٌتمل کؽتب ہے یب اتھبؼٹی قے
هتؼلمہ پبًی هیں قے پبًی لیتب ہے یب پبًی کے ایكے
وقبئل هیں قے خو ایكے کبهوں کے لئے پبًی فؽاہن
کؽتب ہے ؛ یب
) (dاتھبؼٹی کی طؽف قے لی ہوئی کكی ثدلی کی
الئي کو غیؽ لبًوًی طوؼ پؽ توڑ ظیتب ہے یب ًمًبى
پہٌچب تب ہے؛
) (eاتھبؼٹی کے کكی ػولعاؼ یب هالؾم کو اـ ایکٹ
کے تست اپٌی غهہ ظاؼیبں ًجھبًے قے ؼوکتب ہے یب
اـ کی طؽف قے ضؽوؼی کبم کے لئے پبًی کے
کبهوں قے هتؼلمہ ،خبًچ پڑتبل  ،یب پوچھ تبچھ والی
ظؼضواقت کو خبى ثوخھ کؽ ؼظ کؽظیتب ہے؛ یب
) (fکوئی نطى پبًی والے کبم هیں یب اـ هیں ًہبتب
ہے ،کوئی چیؿ پھیٌکتب ہے یب اـ کب قجت ثٌتب ہے کہ
اـ هیں خبًوؼ وغیؽٍ هوخوظ ہے یب اـ هیں کچھ گٌعی
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انیبء ڈالتب ہے ،یب اـ هیں ایكی انیبء پھیٌکتب ہے خو
خؽم کے ثؽاثؽ ہیں ،ثوائلؽ یب ههیٌوں کو ہٹبتب ہے۔ یب
کوئی ایكب ظوقؽا کبم کؽتب ہے ،خف کی وخہ قے پبًی
ؼکتب ہے اـ کے ؼکٌے کب اًعیهہ ہے تو اقے لیع کی
قؿا ظی خبئے گی ایكی هعت چھ هبٍ قے ؾائع ہو
قکتی ہے یب خؽهبًہ پچبـ ہؿاؼ ؼوپے قے ثڑھ
قکتب ہے یب پہؽ ظوًوں۔
ببة VII-
هتفزقبت
 )1( .61اگؽ اقتؼوبل نعٍ کوئی ػوبؼت ،تؼویؽ یب ؾهیي
خو تؼویؽ کی گئی ہے ثٌبئی گئی ہے یب اـ ایکٹ کی
گٌدبئم کے ضالف ہے یب لوائع یب ضواثظ کے ضالف
ہے یب اـ قلكلے هیں کئے گئے زکن کے ضالف ہے
ڈپٹی کوهٌؽ یب اـ کی طؽف قے ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے
کكی نطى یب اـ قلكلے هیں اتھبؼٹی ،تسؽیؽی
زکن کے غؼیؼے لجضہ ؼکھٌے ،اقتؼوبل کؽًے والے
هبلک ،اـ نطى کو خف کے ضبثطے کے اًعؼ
ایكی ػوبؼت تؼویؽ ،کبم یب ؾهیي ہے اـ کو طلت کؽ
قکتی ہے اـ کو ہٹبًے  ،گؽاًے یب ػوبؼت کی تؼویؽ
یب کبم کو تجعیل کؽًے یب اـ تؼویؽ کو هٌعؼخہ غیل
کی گٌدبئم هیں
اقتؼوبل کؽًب خیكب کہ اـ ایکٹ
ثیبى کیب گیب ہے۔
( )2اگؽ غیلی ظفؼہ ( )1کے تست کكی زکن پؽ کكی
ػوبؼت کی تؼویؽ ،کبم یب ؾهیي کے زوالے ػول ًہیں
کیب خبتب ایكے ولت کے ظوؼاى خو کہ اـ قلكلے هیں
ثیبى کیب گیب ہو ڈپٹی کوهٌؽ یب اـ کی طؽف قے کوئی
ثباضتیبؼ ثٌبیب گیب نطى یب اتھبؼٹی اـ قلكلے هیں،
زکن کے غؼیؼے هتبثؽ ہوًے والے افؽاظ کو قٌٌے کے
ثؼع ػوبؼت کی تؼویؽ یب کبم کو ہٹبًے  ،گؽاًے یب تجعیل
کؽ قکتب ہے یب ؾهیي کے اقتؼوبل کو ؼوک قکتب
ہے ،اوؼ ایكب کؽًے هیں ،وٍ فوؼـ کو ثھی اقتؼوبل
هیں القکتب ہے اگؽ ضؽوؼی ہو اوؼ اـ قلكلے هیں
لیوت ثھی هؼلوم کؽـ کتب ہے تو ایكے نطى قے
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خو ایكی تؼویؽ  ،یب اـ کے اقتؼوبل کب غهیواؼ ہے۔
 .61ػوبؼت کی تؼویؽ ،کبم یب هػکوؼٍ ثبال گٌدبئم قے
تکؽاؼ هیں ؾهیي کب غهیواؼ ہو۔
خبئیعاظ کے اقتؼوبل هیں کوئی تجعیلی خیكب کہ اقکین
هیں ثیب ى کی گئی ہو۔ نطى یب ایدٌكی کی طؽف قے
اتھبؼٹی کے قواء خف کی تسؽیؽ هیں پیهگی
هٌظوؼی ہو۔ لبثل قؿا ہوگی خف کب خؽهبًہ ایک قہ
ؼوپے ؼوؾاًہ تک ثڑھ قکتب ہے تجعیلی والی تبؼیص
قے خت تک وٍ تمى خبؼی ؼہے یب لیع کے قبتھ ایک
قبل تک ثڑھ قکتب ہے ،یب ظوًوں۔
 .62چیئؽهیي ،اؼکبى ،ػولعاؼ قویت ڈائؽیکٹؽ خٌؽل
اوؼ هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ اوؼ اتھبؼٹی اوؼ ایدٌكی کے
ظوقؽے توبم هالؾم پبکكتبى پیٌل کوڈ کی ظفؼہ 21
هطبثك قؽکبؼی هالؾم قودھے خبئیں گے۔

 .63اتھبؼٹی ہؽ هبلی قبل کے اضتتبم پؽ قبالًہ
قؽگؽهیوں کے هتؼلك ؼپوؼٹ تیبؼ کؽ کے زکوهت کو
ایكے طؽیمے اوؼ اـ تبؼیص کو خوغ کؽے گی خیكب
کہ ثیبى کیب گیب ہو۔
 .64اـ ایکٹ کے الگو ہوًے پؽ:
) (iلوکل کبئوًكل لوکل اتھبؼٹی یب ثبڈی قؽکبؼی
ایدٌكی یب ظوقؽی کوئی تٌظین یب اظاؼے کی تهکیل یب
ػول ظؼ ٓاهع کے قلكلے هیں توبم اضتیبؼات اوؼ کبم هہیب
کؽًب  ،چالًب اوؼ ظیکھ ثھبل کی ضعهبت،
هثالً ،پبًی کی فؽاہوی ،قیوؼیح اوؼ ڈؼیٌح یب ایكی
ظوقؽی ضعهبت ؾیؽ ضبثطہ ایؽاضی یب اـ کے
زًے کی اتھبؼٹی کو اقتؼوبل کیب اوؼ اظا کیب خبئے
گب۔
) (iiلوکل اتھبؼٹی یب قؽکبؼی ایدٌكی کی ثبڈی تٌظین
یب کكی ایكے ههتؽکہ یب هتؼلمہ اظاؼے کی هلکیت،
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اثبثے اوؼ غهہ ظاؼیبں یب هػکوؼٍ ثبال ضعهبت اتھبؼٹی
کی طؽف هٌتمل ہو خبئی گی اوؼ اتھبؼٹی کی خبئیعاظ،
اثبثے اوؼ غهہ ظاؼی قودھی خبئے گی۔
) (iiiلوکل کبئوًكل یب قؽکبؼی ایدٌكی کی ثبڈی تٌظین
یب قے هتؼلمہ اظاؼے کے هالؾم ،کبم اوؼ ضعهبت
هػکوؼٍ ثبال طؽیمے کے هطبثك اتھبؼتی کی طؽف
هٌتمل ہو خبیٌگے اوؼ اى ہی نؽائظ اوؼ ضواثظ کے
هطبثك خو اًہیں اتھبؼٹی کی طؽف قے هلی ہوں۔
 .65اتھبؼٹی یب ایدٌكی کی طؽف واخت االاظا ؼلن یب
اتھبؼٹی یب ایدٌكی کی طؽف قے اـ ایکٹ کے تست
غلطی قے اظا کی گئی ؼلن لیٌڈ ؼیویٌوٍ کے واخجبت
ويول کؽًے کے الئك ہوگی۔
 )1( .66کكی ثھی ػعالت کو اـ ایکٹ کے تست کكی
ػول یب کچھ کؽًے کے اؼاظے کے قلكلے هیں کوئی
کبؼوائی کؽًے یب کوئی زکن خبؼی کؽًے کب اضتیبؼ
زبيل ًہیں ہوگب۔
( )2اـ ایکٹ کے تست کوئی ثھی کیب گیب کبم یب کی
گئی کبؼوائی یب خبؼی کئے گئے زکن هٌعؼخہ غیل
ثٌیبظوں پؽ غیؽ هوثؽ ًہیں ہوگب:
) (aاتھبؼٹی یب کكی کویٹی هیں کكی ٓاقبهی یب اـ کی
تهکیل هیں کكی ًمًبى کی يوؼت هیں؛
) (bخہبں اًًبف ہو چکب ہو کكی نطى کو ًوٹف ًہ
هلٌے کی يوؼت هیں؛ اوؼ
) (cکوئی ؼظً ،مى یب ثے ضبثطگی خو کكی کیف کی
تؽخیسبت پؽاًعاؾ ہو ؼئی ہو۔
.67اـ ایکٹ کے تست کئے گئے کبم یب کچھ کؽًے
کے اؼاظے پؽ کوئی کیف یب همعهہ زکوهت ،اتھبؼٹی یب
ایدٌكی یب کكی ظوقؽے نطى کے ضالف ًہیں ہوگب۔
 .68اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں اوؼ اـ قلكلے هیں
لواػع اوؼ ضواثظ کكی ظوقؽے لبًوى یب لواػع اوؼ
ضواثظ پؽ اثؽاًعاؾ ًہ ہوًگے۔
 .69زکوهت قؽکبؼی گؿٹ هیں ًوٹیفکیهي
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غؼیؼے اـ ایکٹ کی گٌدبئم کو هوثؽ ثٌبًے کے لئے
لواػع ثٌب قکتی ہے۔
 )1( .71اـ ایکٹ کی گٌدبئم اوؼ لواػع کے هطبثك
اتھبؼٹی قؽکبؼی گؿٹ هیں ًوٹی فکیهي کے غؼیؼے
زکوهت قے تسؽیؽی هیں پیهگی هٌظوؼی قے ،اـ
ایکٹ کے همبيع زبيل کؽًے کے لئے ضواثظ ثٌب
قکتی ہے۔
( )2ضبو طوؼ پؽ اوؼ هػکوؼٍ ثبال ثیبى کئے گئے
اضتیبؼات کو ػبم زیثیت قے تکؽاؼی کے ػالوٍ ایكے
ضواثظ هہیب کئے خبتے ہیں :
) (iاتھبؼٹی کب اخالـ؛
) (iiایكے اخالـ کو چالًے کب اضتیبؼ؛
) (iiiاتھبؼٹی اوؼ ایدٌكی کے ػولعاؼوؼں اوؼ ػولے
کی هالؾهت کے نؽائظ و ضواثظ اوؼ؛
) (ivاـ ایکٹ کی گٌدبئم کی طؽف قے هطلوة
کوئی ظوقؽا هؼبهلہ خو ضواثظ کے غؼیؼے هہیب کیب
خبئے۔
.71زکوهت قؽکبؼی گؿٹ هیں ًوٹ فکیهي کے
غؼیؼے اتھبؼٹی کو تسلیل کؽًے کب اػالى کؽ قکتی
ہے اـ تبؼیص قے خو ثیبى کی خبئے گی۔ اوؼ اتھبؼٹی
کی ایكی تسلیل قے توبم خبئیعاظ فٌڈؾ اوؼ ظوقؽے
اثبثے زکوهت کی طؽف ٓاخبئیں گے یب ایكی کوئی
ظوقؽی اتھبؼٹی ،ثبڈی یب ایدٌكی کی طؽف خیكب
زکوهت هٌبقت قودھے۔
 .72الڑکبًہ ڈویژى هیں اهپؽوهٌٹ کؽًے کے لیے
ایکٹ  1922اوؼ الڑکبًہ ڈیولپوٌٹ اتھبؼٹی ٓاؼڈیٌٌف
 1994کو هٌكوش کیب خبتب ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لیئے ہے ،جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب سکتب۔
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