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جظ کی توعظ عے کشاچی شہش هیں کچھ آسڈیٌٌظ 

سوڈوں اوس گلیوں کی تشقی، ثہتشی اوس خوثظوستی 

کے لیئے گجٌبئشیں ثٌبئی جبئیں گی اوس اط هقظذ 

 کے لیئے ایک اتھبسٹی قبئن کی جبئے گی۔

جیغب کہ کشاچی شہش هیں کچھ سوڈوں اوس گلیوں کی 

تشقی، ثہتشی اوس خوثظوستی کے لیئے گجٌبئشیں 

هقظذ کے لیئے ایک اتھبسٹی قبئن کشًب  ثٌبًب اوس اط

 هقظود ہے؛

اوس جیغب کہ عٌذھ اعیوجلی کب اجالط جبسی ًہیں ہے 

اوس گوسًش عٌذھ هطوئي ہے کے هوجودٍ طوستذبل 

 کی تقبضہ ہے کے ہٌگبهی قذم اٹھبیب جبئے؛

اة اط لیئے، اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے آئیي کے 

 ہوئےکے تذت هلے ( ۱کی شق ) ۱۲۸آسٹیکل 

اختیبسات کو اعتؼوبل هیں التے ہوئے گوسًش عٌذھ 

 ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:

( اط آسڈیٌٌظ کو کشاچی ڈولپوٌٹ اوس ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۸۸ثیوٹیفکیشي اتھبسٹی آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

(یہ کشاچی شہش کے اى سوڈوں اوس گلیوں پش ًبفز ۳)

ہوگب، جي کے لیئے دکوهت کی طشف عے عشکبسی 

 گضیٹ هیں واضخ کیب جبئے گب۔

۔ اط آسڈیٌٌظ هیں جت تک هضووى اوس هفہوم کے ۲

 کچھ هتضبد ًہ ہو، تت تک:

(a)  کے تذت هقشس  ۳''اتھبسٹی'' هطلت دفؼہ

 کشدٍ اتھبسٹی؛

(b)  کے تذت ثٌبئی  ۵''کویٹی'' هطلت ریلی دفؼہ

 گئی کشاچی ایغتھیٹک کویٹی؛

(c) 'هطلت اتھبسٹی کب فٌڈ؛''فٌڈ ' 

(d) دکوهت'' هطلت دکوهت عٌذھ؛'' 

(e)  هزکوسٍ ػالقہ'' هطلت کوئی ػالقہ جو''

کی ریلی  ۱دکوهت کی طشف عے دفؼہ 

 ( کے تذت واضخ کیب گیب ہو؛۳دفؼہ )

(f)  قواػذ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے تذت ثٌبئے''

 گئے قواػذ؛
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(g)  ثیبى کشدٍ'' هطلت قواػذ کے تذت ثیبى''

 کشدٍ؛

(h) ت اعکین جظ کو اط آسڈیٌٌظ ''اعکین'' هطل

کی تذت تیبس کیب، جبسی سکھب اوس ػولذسآهذ 

 کیب جبئے۔

اط آسڈیٌٌظ ( دکوهت، ًوٹیفکیشي کے رسیؼے ۱۔ )۳

کے هقبطذ دبطل کشًے کے لیئے اتھبسٹی کے طوس 

پش کبم کشًے کے لیئے کوئی ثبڈی کبسپوسیٹ، 

کبٔوًغل، گوسًوٌٹ فٌکشٌشی، تٌظین یب کویٹی هقشس کش 

 ہے۔عکتی 

(اتھبسٹی ایک ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگی، جظ کو اط ۲)

آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں کے تذت دوًوں اقغبم کی 

هٌقولہ اوس غیش هٌقولہ جبئیذاد دبطل کشًے اوس 

سکھٌے کے اختیبس کے عبتھ هغلغل واسثی اوس 

هشتشکہ هہش ہوگی، اوس هزکوسٍ ًبم عے کیظ کش 

 عکتی ہے یب اط کے خالف کیظ ہو عکتب ہے۔

( اتھبسٹی هزکوسٍ ػالقے کی عبسی تشقی، ۱۔ )۴

ثہتشی اوس خوثظوستی کی رهیواس ہوگی، اط هقظذ 

دبطل کشًے کے لیئے وٍ آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں 

کے تذت اعکین ثٌبئے گی، ػولذسآهذ کشے گی اوس 

 اط کو ًبفز کشے گی۔

(اتھبسٹی اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں کے تذت اپٌے ۲)

هوصوں اطولوں پش ػول  کبهوں کے دوساى تشقی کے

پبلیغی اهوس پش وقت ثہ وقت دکوهت کشے گی اوس 

 کی ہذایبت عے سہٌوبئی دبطل کشے گی۔

( اتھبسٹی کی ػبم ہذایت اوس ضبثطہ  کشاچی ۱۔ )۵

 ایغتھیٹک کٌٹشول کویٹی کے پبط ہوگب۔

 (کویٹی هشتول ہوگی:۲)

(i) )چیف عیکشیٹشی )چیئشهیي 

(ii)  ایڈهٌغٹشیشي عیکشیٹشی، عشوعض اوس جٌشل

 ڈپبسٹوٌٹ )هیوجش(

(iii)  هیئش، کشاچی هیٹشوپولیٹي کبسپوسیشي کشاچی

 )هیوجش(

(iv)  ڈائشیکٹش جٌشل، کشاچی ڈولپوٌٹ اتھبسٹی

 اختیبسی کی رهیواسی

Responsibility 

of the Authority 
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 )هیوجش(

(v) )پبکغتبى سیلویض کب ًوبئٌذٍ )هیوجش 

(vi)  ٍکشاچی الیکٹشک عپالئی کبسپوسیشي کب ًوبئٌذ

 )هیوجش(

(vii)  ٍهغتقلدکوهت کی طشف عے هقشس کشد 

 اًجٌیئش )هیوجش(

(viii)  ٍهغتقلدکوهت کی طشف عے هقشس کشد 

 آسکیٹیکٹ )هیوجش(

( ڈائشیکٹش، ڈصائي ثیوسو آف کشاچی ڈولپوٌٹ ۳)

اتھبسٹی کویٹی کے عیکشیٹشی کے طوس پش خذهبت 

 عشاًجبم دے گب۔

(دکوهت کغی ثھی وقت کویٹی هیں هوجود هیوجش ۴)

دوعشے هیوجش کو هقشس کش کہ کویٹی کی کی جگہ 

 ثٌبوٹ تجذیل کش عکتی ہے یب کغی اوس طشح۔

(کویٹی کغی ثھی شخض کو خبص هقظذ کے لیئے ۵)

 هیوجش هقشس کش عکتی ہے۔

اط کی غیش هوجودگی هیں چیئشهیي کے (چیئشهیي ۶)

طوس پش رهیواسیبں عٌجھبلٌے کے لیئے ایک هیوجش کو 

 ًبهضد کش عکتب ہے۔

کی طشف عے هقشس کشدٍ ایک غیش (دکوهت ۷)

عشکبسی هیوجش دکوهت کی هشضی عے آفیظ سکھے 

گب لیکي کغی ثھی وقت دکوهت کو خظ کے رسیؼے 

 هیوجششپ عے اعتؼیفٰی دے عکتب ہے۔

( اتھبسٹی، اوس اگش کویٹی کی طشف عے ہذایت ۱۔ )۶

کی گئی ہو هزکوسٍ ػالقے کی تشقی، ثہتشی اوس 

عکتی ہے اوس اط خوثظوستی کے لیئے اعکین ثٌب 

طشح تیبس کشدٍ اعکین هٌظوسی کے لیئے کویٹی هیں 

 پیش کی جبئے گی۔

 (اعکین هٌغلکہ ہوگی:۲)

(i) ٍسکبوٹوں اوس ًبم کے ًشبًبت کو ہٹبًب اوس دوثبس

ڈصائي کشًب یب هؼیبسی ثٌبًب ثشوول  اى جگہوں کی 

ًشبًذہی کشًب جہبں ایغی سکبوٹیں یب ًبم کے ًشبى 

 ے ہیں؛ہٹبًے ہیں یب لگبً

(ii) پودے یب ہشیبلی اگبًہ؛ 
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(iii)  سائوًڈ اثبٔوٹظ، ساکشیض، پبسکظ یب هیذاى کی

 کب کبم؛ تشقی 

(iv) آثشبس ثٌبًب؛ 

(v) ؛یبدگبس اوس دیواسوں پش ًقش ًگبس ثٌبًب 

(vi) گلیوں کب فشًیچش فشاہن کشًب؛ 

(vii)  اط آسڈیٌٌظ کے هقبطذ دبطل کشًے کے

 هؼبهلہ۔کوئی اتفبقی یب دبدثبتی لیئے 

(دکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۳)

( هیں دیئے گئے هضبهیي کی ۲رسیؼے، ریلی دفؼہ )

فہشعت تجذیل یب اط هیں تشهین کش عکتی ہے، اوس ایغب 

توعظ عے ًبفز اضبفہ یب تشتیت اط آسڈیٌٌظ کے 

 ۔ہوتے ہیں

(عت اعکیویں ایغے طشیقے اوس تشتیت عے تیبس ۴)

ی واضخ کشے اوس دیگش کی جبئیں گی، جیغے کویٹ

 چیضوں هیں هٌذسجہ ریل هؼلوهبت شبهل ہوگی، یؼٌی:

(a)  اعکین کے تفظیل اوس اط کے ػولذسآهذ کب

 طشیقیکبس؛

(b) تخویٌے کی سقن اوس فوائذ؛ 

(c)  اعکین کی طشف عے هختلف هقبطذ دبطل

 کشًے کے لیئے سقن کب تخویٌہ۔

( کویٹی اعکین یب هٌظوثے کی هٌظوسی کے وقت ۵)

هٌظوثے کے هبدول پش اثشات پش غوس اعکین یب 

ویچبس کشے گی اوس اگش کویٹی عوجھے کہ اثش هٌفی 

ہوں گے تو وٍ کغی اعکین یب هٌظوثے کو ػبسضی 

طوس پش یب ہویشہ کے لیئے سد کش عکتی ہے اوس 

اعکیووں یب هٌظوثوں کی ًظشثبًی کب دکن دے عکتی 

 ہے، جیغے ثھی هؼبهلہ ہو۔

ی وقت پش اعکین کے ۔ جبسی کشًے کے ثؼذ کغی ثھ۷

هکول ہوًے عے پہلے اتھبسٹی کویٹی کی هٌظوسی 

 عے اط کو تجذیل کش عکتی ہے۔
 

اط آسڈیٌٌظ کی دوعشی گٌجبئشوں اوس قواػذ ( ۱۔ )۸

هٌظوس شذٍ اعکین پش ػولذسآهذ کش کے تذت، اتھبسٹی 

عکتی ہے اوس ایغے اقذام لے عکتی ہے اوس ایغے 

 هشیشوں کی تقشسی

Appointment of 

Officers and 

Advisors 
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هقبطذ دبطل  اختیبسات اعتؼوبل کش عکتی ہے، جغی

 کشًے کے لیئے ضشوسی ہوں۔

(اتھبسٹی، کویٹی کی هٌظوسی عے اعکین کی تؼویش ۲)

کغی شخض، اشخبص کی ثبڈی، فشم یب کغی کوپٌی 

کو ایغی ششائظ اوس ضواثظ پش دے عکتی ہے، 

جیغے دوًوں اتھبسٹی اوس ایغے شخض، اشخبص کی 

ثبڈی، فشم یب کوپٌی کے دسهیبں هشتشکہ طوس پش طے 

 پبئے۔

( اتھبسٹی، اط کے کبهوں کی کبسکشدگی ثہتش ۱۔ )۹

ثٌبًے کے لیئے، ایغے هشیش اوس ػولذاس اوس دوعشا 

اعٹبف ایغے پشوفیشٌل، ٹیکٌیکل اوس هٌغٹیشیل اہلیت 

اوس تجشثی والے هقشس کش عکتی ہے اوس ایغی ششائظ 

 اوس ضواثظ پش جیغے واضخ کیب گیب ہو۔

هالصهیي اوس (اتھبسٹی کے هشیشوں، ػولذاسوں، ۲)

اعٹبف کے خالف اًتظبهی کبسسوائی کی جبئے گی 

 اوس ایغے طشیقے عے جیغے واضخ کیب گیب ہو۔

۔ اتھبسٹی، کویٹی کی پیشگی هٌظوسی عے اط کے ۱۱

هبتذت کغی جبئیذاد کی لیض دے عکتی ہے، ثیچ عکتی 

ہے، ادلی ثذلی کش عکتی ہے، کشائے پش دے عکتی 

 ہے۔
 

( یہبں ایک فٌڈ ہوگب جو ''اتھبسٹی فٌڈ'' کے ًبم ۱۔ )۱۱

کش عکے گی عے جبًب جبئے گب، جو اتھبسٹی اعتؼوبل 

اوس اتھبسٹی کی طشف عے اط آسڈیٌٌظ کے تذت 

 اعتؼوبل هیں الیب جبئے گب۔

 (اتھبسٹی فٌڈ هشتول ہوگب:۲)

(a)  دکوهت کی طشف عے هلی ہوئی عجغڈی

 اوس گشاًٹظ؛

(b) ثبڈیض کی طشف عے هلی ہوئی  للوک

 گشاًٹظ؛

(c)  اتھبسٹی کی طشف عے جوغ کشدٍ یب دبطل

 شذٍ قشع؛

(d) ی طشف عے ثبصیبثی الئق فیظ، اتھبسٹی ک

 ب دوعشی کوئی سقن۔کشایہ ی
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(اتھبسٹی کے اکبٔوًٹظ اط طشح سکھے اوس آڈٹ ۳)

 کیئے جبئیں گے جیغے واضخ کیب گیب ہو۔

و عٌذھ ( واضخ کشدٍ ایشاضی هیں دذ دخلی ک۱۔ )۱۲

کے تذت  ۱۹۷۵ػواهی جبئیذاد )دذدخلی ہٹبًب( ایکٹ، 

 ڈیل کیب جبئے گب۔

( جت تک کچھ کغی دوعشے قبًوى یب هؼبہذے کے ۲)

هتضبد ًہ ہو، اتھبسٹی کغی ثھی جگہ یب ػوبست عے 

 سکبوٹ یب ًبم کب ًشبى ہٹب عکتی ہے۔

۔ اگش کوئی ًبم کب ًشبى، سکبوٹ یب تؼویش، واضخ ۱۳

ہے، جو اط ہٹب یب تؼویش کی جبتی  کشدٍ جگہ پش لگب،

آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں کے تکشاس هیں آتی ہے یب 

اتھبسٹی کی ہذایبت کے هتضبد ہے یب دوعشی طوست 

هیں ػالقے کے کغی دظے کی هبدولیبتی 

خوثظوستی هیں سکبوٹ ہے، اتھبسٹی یب اط علغلے 

هیں اط کی طشف عے ثباختیبس ثٌبیب گیب کوئی شخض، 

اط ًبم کے ًشبى، سکبہٹ یب تؼویش تذشیشی طوس پش 

کے هبلک، قجضہ سکھٌے والے، اعتؼوبل کشًے والے 

یب جظ کے هبتذت وٍ ہے، اط کو وٍ ہٹبًے یب تجذیل 

کشًے کب دکن دی عکتب ہے، اعی کو اط آسڈیٌٌظ کی 

گٌجبئشوں، اتھبسٹی کے قواػذ اوس ہذایبت کے تذت ال 

 عکتب ہے۔

شخض کو ۔ جہبں اختیبسی هطوئي ہے کے کغی ۱۴

کوئی ًبم کب ًشبى یب سکبوٹ ہٹبًے پش هبلی ًقظبى ہوا 

کو ایغب هوصوں هؼبوضہ دیب ہے تو هتؼلقہ شخض 

جبئے گب جو اتھبسٹی یب اط کی طشف عے ثباختیبس 

 ثٌبیب گیب کوئی شخض طے کشے گب۔

۔ اگش کچھ وقتی طوس پش ًبفز کغی قبًوى کے ۱۵

ہو، کشاچی ڈولپوٌٹ اتھبسٹی، کشاچی ًہ هتضبد 

هیٹشوپولیٹي کبسپوسیشي، صوًل هیوًغپل کویٹی اوس 

کشاچی ڈعٹشکٹ کبٔوًغل هزکوسٍ ػالقے هیں کوئی قذم 

کوئی کبم ًہیں  عپشد کیب ہواًہیں اٹھبئیں گی، اى کو 

عپشد کشیں گی، یب اط آسڈیٌٌظ کے تذت اتھبسٹی کو 

 شیں گی۔کوئی اختیبس اعتؼوبل ًہیں ککیب ہوا 

( جو ثھی اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں یب قواػذ ۱۔ )۱۶
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کی خالف وسصی کشے گب، اط کو قیذ کی عضا دی 

ب جشهبًہ گی، جو چھہ هبٍ تک ثڑھ عکتی ہے ی جبئے

جو پبًچ ہضاس سوپے تک ثڑھ عکتب ہے یب دوًوں عبتھ 

اوس جشهبًہ ًب ثھشًے کی طوست هیں قیذ کی عضا 

 جشمے گی اوس اگش هضیذ دو هبٍ تک ثڑھبئی جبئ

هغلغل کیب جبتب ہے تو هضیذ جشهبًہ جو پہلی هشتجہ 

کشًے والی تبسیخ عے ہش دى پبًچ عو سوپے کے  جشم

دغبة عے ہوگب، اط ػشطے عے لے کش، جت عے 

 کشًب ششوع کیب ہو۔ جشمجواثذاس ًے 

(اط آسڈیٌٌظ کے تذت کیئے گئے کغی کبم پش ۲)

جت تک  کوئی ثھی ػذالت کبسسوائی ًہیں کشے گی

اتھبسٹی کی طشف عے ثباختیبس ثٌبئے گئے کغی 

شخض کی طشف عے تذشیشی طوس پش شکبیت ًہ کی 

 جبئے۔

۔ کوئی کیظ یب قبًوًی کبسسوائی دکوهت یب ۱۷

اتھبسٹی کے خالف ًہیں ہوگی اگش اط آسڈیٌٌظ کی 

تذت ًیک ًیتی عے کچھ کیب گیب ہو یب کچھ کشًے کب 

 اسادا کیب گیب ہو۔

آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں کے تذت ۔ دکوهت اط ۱۸

 هقبطذ دبطل کشًے کے لیئے قواػذ ثٌب عکتی ہے۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی  آرڈیننس نوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

 


