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توہیذ )(Preamble

] ۳۳جٌوسی [۲۳۳۲
ایکٹ جظ کے توعظ عے عٌذھ صوثہ هیں غیش
سضبکبساًہ طوس پ ش صثشدعتی ''چٌذٍ'' وصول کشًے هختصش عٌواى اوس
کی هصیجت کو خبتوہ کیب جبئے گب اوس سوکب جبئے گب۔ ششوعبت
Short
title
ایکٹ جظ کے توعظ عے عٌذھ صوثہ هیں غیش and
commencement
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سضبکبساًہ طوس پش صثشدعتی ''چٌذٍ'' وصول کشًے
کی هصیجت کو خبتوہ کیب جبئے گب اوس سوکب جبئے گب۔
جیغب کہ عٌذھ صوثہ هیں غیش سضبکبساًہ طوس پش
صثشدعتی ''چٌذٍ'' وصول کشًے کے خبتوے اوس
سوکتھبم کے لیئے اقذام اٹھبًب هقصود ہے؛
جظ کو هٌذسجہ ریل طشیقے عے ًبفز کیب جب عکے گب؛
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو (عٌذھ غیش سضبکبساًہ طوس پش
صثشدعتی چٌذٍ وصول کشًے کی ثشائی کے خبتوے
اوس سوک تھبم ) ایکٹ ۲۳۳۳ ،کہب جبئیگب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ جت تک کچھ اط ایکٹ کے هضووى ،هضووى کے
ثشعکظ ًہ ہو ،تت تک:
('' )aعطیہ دیٌے واال'' عے هشاد ہے کوئی
شخص یب کچھ افشاد کب گشوپ ،یب کوئی اداسٍ
یب ثبڈی کبسپوسیٹ ؛
('' )bڈوس اعٹیپ'' عے هشاد سہبئشی و تجبستی
احبطہ ،کبسوثبسی دفبتش ،فیکٹشی ،دکبًیں
ثشوول هبسکیٹیں ،احبطے اوس کبًذاسوں کی
دھکب گبڑیبں ؛
('' )cفٌڈ'' کب هطلت ہے عطیہ یب حصہ پھش وٍ سقن
ہو یب کغی ثھی قغن کب؛
('' )dحکوهت''عے هشاد ہے عٌذھ حکوهت؛
('' )eثیبى کشدٍ'' عے هشاد ہے قواعذ کے تحت
ثیبى کشدٍ۔
 ۳۔ کوئی ثھی غیش سضبکبساًہ فٌڈ یب صثشدعتی چٌذٍ
عطیہ دیٌے والے عے وصول ًہیں کیب جبئے گب۔

تعشیف
Definitions

کغی ثھی شخص عے
غیش سضبکبساًہ چٌذے
کی ًبوصولی
No involuntary fund
funds by any person
کغی ثھی شخص کی
طشف عے فٌڈص کی
وصولی
Collection of funds
by any person
کوئی ثھی فٌڈص یب
صثشدعتی جوع کیب جبًے
واال چٌذٍ
Any funds or forced
Chanda collected
عضا
Punishment

جشم کب استکبة
Commission of the
۴۔ کغی ثھی شخص کی جبًت عے ڈوًش کی دہلیض عے offence

فٌڈ کی وصولی هوٌوع ہوگی۔

قواعذ ثٌبًے کب اختیبس
Power to make rules
هٌغوخی
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۵۔ اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں کے ٹکشا ٔو هیں وصول Repeal

کیب گیب فٌڈ یب صثشدعتی چٌذٍ حکوهت کی طشف عے
ضجظ کیب جبئے گب۔
 ۶۔ اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں کی خالف وسصی کشًے
والے شخص کو عبدٍ قیذ کی عضا دی جبئے گی ،جو
تیي هبٍ تک ثڑھ عکتی ہے اوس جشه بًہ جو دط ہضاس
سوپے تک ثڑھ عکتب ہے۔
۷۔ کغی ثھی کوسٹ کو اط ایکٹ کے تحت قبثل عضا
جشم عٌٌے کب اختیبس ًہ ہوگب عالوٍ اط کے کہ عطیہ
دیٌے واال جشم ہوًے کے تیظ دى کے اًذس هتعلقہ
جڈیشٌل هجغٹشیٹ کو تحشیشی شکبیت کشے۔
۸۔ حکوهت اط ایکٹ کے هقبصذ کے حصول کے لئے
ثزسیعہ ًوٹی فکیشي گضٹ هیں قواًیي ثٌب عکتی ہے۔
۹۔ عٌذھ (غیش سضبکبساًہ عطیہ اوس صثشدعتی چٌذٍ کب
خبتوہ) ٓاسڈیٌٌظ ۲۳۳۲ ،کو هٌغوخ کیب جبتب ہے۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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