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] ۱۱اپؽیل [۲۱۱۱
ایکٹ خف کی توقؾ قے ؾکواح اوؼ ػشؽ لگبًے،
خوغ کؽًے اوؼ اظائیگی قے هتؼلك گٌدبئشیں
تشکیل ظی خبئیں گی۔
توہیع )(Preamble
خیكب کہ ؾکواح اوؼ ػشؽ لگبًے ،خوغ کؽًے اوؼ
اظائیگی قے هتؼلك گٌدبئشیں تشکیل ظیٌب همظوظ
ہے؛
اوؼ خیكب کہ ؾکواح ،ثشوول ػشؽ اقالم کے ثٌیبظی
قتوى (اؼکبى) هیں قے ہے؛
اوؼ خیكب کہ ؾکواح اوؼ ػشؽ کے خوغ کؽًے کب
اہن همظع اوؼ اى هیں قے اظائیگی ،ػؽوؼت
هٌعوں ،هكتسمیي اوؼ غؽیجوں کی هعظ کؽًب ہے؛
اوؼ خیكب کہ ؾکواح اوؼ ػشؽ کے ًؽش ،خیكے
ؾکواح اوؼ ػشؽ کے اقتؼوبل کب همظع ثھی ایكب
ہے ،خیكے شؽیؼت هیں ثیبى کؽظٍ ہے؛
اوؼ خیكب کہ شؽیؼت قبؼے هكلوبًوں کو پبثٌع
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کؽتی ہے خو اظائیگی کے لیئے طبزت ًظبة
ہیں ،اوؼ زکوهت کو ؾکواح اوؼ ػشؽ خوغ کؽًے،
اظائیگی اوؼ اقتؼوبل کب ثہتؽ اًتظبم کؽًے کب پبثٌع
کؽتی ہے اوؼ ایكے هكلوبًوں کو اـ قلكلے هیں
زکوهت کی ؽؽف قے وطول ًہ کیئے گئے
زظے کی اظائیگی کے لیئے ثھی پبثٌع کؽتی ہے؛
اـ کو اـ ؽؽذ ػول هیں الیب خبئے گب:
ببةI-
شزوعبتی
Chapter-I
Preliminary
۱۔()۱اـ ایکٹ کو قٌعھ ؾکواح اوؼ ػشؽ ایکٹ،
 ۲۱۱۱کہب خبئے گب۔
()۲اـ کی قبؼے طوثہ قٌعھ تک توقیغ کی
خبئے گی ،لیکي ؾکواح اوؼ ػشؽ کی اظائیگی اوؼ
وطولی طؽف طوثہ کے هكلوبى شہؽیوں پؽ
ًبفػ ہوگی اوؼ کوپٌی یب ظیگؽ کوئی افؽاظ کی
ایكوقی ایشي ،یب افؽاظ کی ثبڈی ،پھؽ وٍ
اًکبؼپوؼیٹڈ ہو یب ًہ ہو ،خف کے شیئؽؾ کی
اکثؽیت کی هلکیت یب خف کے ثیٌیفشل اوًؽ شپ
ایكے شہؽی کے پبـ ہو اوؼ اگؽ کوئی شطض
قودھتب ہے کہ اـ ایکٹ کے تست کی گئی قبؼی
وطولی یب وطولی کب کوئی زظہ اـ کے ػمیعے
کے تست ًہیں ہے تو ایكی وطولی کجھی ثھی
ًہیں کی خبئے گی ،لیکي ؾکواح فٌڈ هیں اـ
شطض کی ؽؽف قے زظہ قودھب خبئے گب:
ثشؽؽیکہ یہ کہ:
)(aکوئی ؾکواح ػشؽ الؾهی ثٌیبظوں پؽ کكی
شطض کے اثبثوں یب پیعاواؼ پؽ لگبئی یب وطول
کی خبئے گی ،خف ؾکواح کے قلكلے هیں
ویلوئیشي تبؼیص قے تیف ظى پہلے اوؼ ػشؽ کے
قلكلے هیں ویلوئیشي تبؼیص قے تیف ظى پہلے
اوؼ ػشؽ کے قلكلے هیں ویلوئیشي تبؼیص قے
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ببةI-
شزوعبتی
Chapter-I
Preliminary
هطتظؽ ػٌواى ،اػبفہ،
ًفبغ اوؼ شؽوػبت
Short title, extent,
application
and
commencement

پہلے کٹوتی ایدٌكی قے کٹوتی کؽائی ہو ،یب ػشؽ
کے قلكلے هیں لوکل کویٹی قے ،ایک
ڈکلیئؽیشي ،یب اـ قلكلے هیں تظعیك شعٍ کبپی،
ثیبى کؽظٍ ؽؽیمے کے تست ،اـ کی ؽؽف قے
هدكٹؽیٹ کے قبهٌے زلف لیب گیب ہو ،اوتھ کوشٌؽ
کے قبهٌےً ،وٹؽی پجلک کے قبهٌے ،یب زلف
اٹھبًے کے لیئے ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے کكی
ظوقؽے شطض کے قبهٌے ،ظو گواہوں کی
هوخوظگی هیں خو اـ کو پہچبًیں ،کہ وٍ هكلوبى
ہے اوؼ تظعیك شعٍ فمہ هیں قے کكی ایک کب
هبًٌے واال ہے ،خو یہ ڈکلیئؽیشي هیں ثیبى کؽے
گب ،اوؼ یہ کہ وٍ ایوبى اوؼ ثیبى کؽظٍ فمہ اـ ایکٹ
هیں ثیبى کؽظٍ ؽؽیمہ کبؼ کے تست ؾکواح یب ػشؽ
کب قبؼٍ زظہ یب کوئی زظہ اظا کؽًے کب پبثٌع
ًہیں کؽتی؛ اوؼ
)(bایک ڈکلیئؽیشي ،یب اـ قلكلے هیں تظعیك
شعٍ کبپی ،هٌعؼخہ ثبال ثیبى کؽظٍ ایک ؾکواح قبل
هیں فبئیل کی گئی ہے ،وٍ تت تک کبؼگؽ ؼہے گی
خت تک:
)(iڈکلیئؽیشي یب کبپی ،اوؼ اثبثہ ؾکواح کے لیئے
هكتسك ہے ،خف قے وٍ هتؼلمہ ہو ،کٹوتی کؽًے
والی ایدٌكی کی تسویل هیں ؼہے گب؛ یب
)(iiڈکلیئؽیشي یب کبپی فبئیل کؽًے واال شطض
خبؼی ؼکھتب ہے ؾهیي کے قلكلے هیں ،خف کی ۲۔تؼؽیف
پیعاواؼ وٍ ہی ؼہتی ہے ،خو ڈکلیئؽیشي فبئیل Definitions
کؽًے کے ولت ہو ،اوؼ ڈکلیئؽیشي کبپی لوکل
کویٹی کی تسویل هیں ؼہتی ہے:
ثشؽؽیکہ هؿیع یہ کہ خہبں کكی قجت کی وخہ
قے ؾکواح یب ػشؽ الؾهی ثٌیبظوں پؽ ایكے شطض
قے وطول کی خبتی ہے اوؼ وٍ اهت کی ثہتؽی
کے لیئے ہللا کے ًبم پؽ طعلہ یب ضیؽات کے ؽوؼ
پؽ ؾکواح فٌڈ هیں ظیٌب ًہیں چبہتب اوؼ واپكی کی
ظػوی کؽتب ہے ،ڈکلیئؽیشي کی ثٌیبظ پؽ خو اوپؽ
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اـ کی ؽؽف قے فبئیل کیب گیب ہے ،پہلے شؽؽیہ
ثیبى هیں ثیبى کؽظٍ ػؽطہ کے ظوؼاى یب ایكے
هؿیع ػؽطہ کے ظوؼاى خیكے ثیبى کیب گیب ہو،
اـ ؽؽذ وطول کؽظٍ ؼلن ثیبى کؽظٍ ؽؽیمہ کے
تست اـ کو واپف کی خبئے گی۔
وػبزت :اـ ایکٹ هیں ،غؼائغ پؽ کٹوتی الئك
ؾکواح کے زوالے قے یب الؾهی ثٌیبظوں پؽ واخت
ػشؽ ثھی ؾکواح فٌڈ هیں ًبفػ کؽظٍ زظوں کے
ؽوؼ پؽ قودھب خبئے گب۔
()۳وفبلی شؽػی ػعالت ،کكی شطض کی
ظؼضواقت پؽ ،قوال کب فیظلہ کؽ قکتی ہے کہ
غیلی ظفؼہ  ۳کے پہلے یب ظوقؽے شؽؽیہ ثیبى کے
تست کیب گیب ڈکلیئؽیشي اـ کی فمہ کے تست ،خف
کب وٍ هبًٌے واال ہے ،اـ کے تست هوثؽ ہے ،اوؼ
اگؽ شؽػی ػعالت فیظلہ کؽتی ہے ،کہ ڈکلیئؽیشي
هوثؽ ًہیں تو ایكب شطض کكی ظوقؽے لبًوى کے
تست کوئی ظوقؽا لعم اٹھبًے کے ػالوٍ ،ؾکواح یب
ػشؽ اظا کؽًے کب پبثٌع ہوگب ،خیكے هؼبهلہ ہو،
اـ ایکٹ کے تست ثیبى کؽظٍ ؽؽیمہ کے تست۔
()۴یہ فی الفوؼ ًبفػ ہوگب۔
۲۔اـ ایکٹ هیں خت تک کچھ هؼووى اوؼ هفہوم
کے هتؼبظ ًہ ہو ،تت تک:
)''(iقبالًہ اهعاظ'' قے هؽاظ قلكلیواؼ واخت االظا
ؼلن ،قبالًہ اهعاظ پبلیكی شؽائؾ کے تست قبؼی
ػوؽ کے ظوؼاى اهعاظ زبطل کؽًے والے کو هلتی
ہو ،یب ؽے کؽظٍ قبلوں کے لیئے ،خیكے هؼبهلہ
ہو ،خف هیں شبهل ہے زکوهت کی ؽؽف قے
ثیبى کؽظٍ پوقٹل اهعاظ زبطل کؽًے والے کی
اقکین؛
)''(iiاثبثے'' قے هؽاظ ؾکواح کے الئك اثبثے
خیكے اـ ایکٹ هیں ثیبى کیب گیب ہو؛
)''(iiiػطیبت'' قے هؽاظ ؾکواح فٌڈ هیں کؽظٍ
اػؿاؾی ػطیبت ،هبقوائے ؾکواح اوؼ ػشؽ کے
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اوؼ ثشوول طعلہ ًفلہ کے؛
)''(ivچیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ'' قے هؽاظ ظفؼہ  ۱۳کے
تست اـ ؽؽذ همؽؼ کؽظٍ شطض اوؼ خف هیں
شبهل ہے اـ ایکٹ کے تست اـ کی ؽؽف قے
چیف کوشٌؽ کے اضتیبؼات یب کبم قؽاًدبم ظیٌے
کے لیئے ثباضتیبؼ ثٌبیب گیب کوئی ػولعاؼ؛
)''(vکوپٌی'' قے هؽاظ کوپٌیؿ آؼڈیٌٌف۱۹۸۴ ،
کے تست ثیبى کؽظٍ کوپٌی؛
''کبوًكل'' قے هؽاظ ظفؼہ  ۱۲کے تست
)ٔ (vi
کبوًكل؛
تشکیل ظی گئی قٌعھ ؾکواح ٔ
)''(viiکٹوتی کؽًے والی ایدٌكی'' قے هؽاظ
ثیٌک ،پوقٹ آفیف یب پبًچویں کبلن کے پہلے
شیڈول هیں ثیبى کؽظٍ ظوقؽا کوئی اظاؼٍ؛
)''(viiiکٹوتی کی تبؼیص'' قے هؽاظ پہلے شیڈول
هیں ثیبى کؽظٍ اثبثوں کے قلكلے هیں ،تبؼیص یب
تواؼیص خي پؽ ؾکواح کی کٹوتی ہوًی ہے اوؼ خو
یب خو ؾکواح کے شیڈول کے پبًچویں کبلن هیں
ثیبى کؽظٍ ہیں؛
)''(ixػلغ کویٹی'' قے هؽاظ ظفؼہ  ۱۴کے تست
تشکیل ظی گئی ایک ػلغ کویٹی؛
)''(xزکوهت'' قے هؽاظ زکوهت قٌعھ؛
)''(xiقؽکبؼی قکیوؼٹی'' کو وٍ ہی هطلت ہے خو
قکیوؼٹیؿ ایکٹ ۱۹۲۱ ،هیں ہے؛
)''(xiiاظاؼٍ'' قے هؽاظ ظیٌی هعؼقہ ،تؼلیوی،
تؽثیتی اوؼ قوبخی ثہجوظ کے اظاؼے ،ػواهی
ہكپتبل ،ضیؽاتی اظاؼے اوؼ ظیگؽ ہیلتھ کیئؽ فؽاہن
کؽًے والے اظاؼے؛
)''(xiiiاًشوئؽؼ'' قے هؽاظ اقٹیٹ الئیف اًشوؼًف
کبؼپوؼیشي آف پبکكتبى یب پوقٹل الئف اًشوؼًف؛
)'' (xivهمبهی کویٹی'' قے هؽاظ ظفؼہ  ۱۱کے
تست تشکیل ظی گئی ایک کویٹی؛
)''(xvهمبهیت'' قے هؽاظ همبهی کویٹی کے ظائؽٍ
اضتیبؼ هیں آًے والی ایؽاػی؛
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)''(xviهیچوؼٹی ویلیو'' قے هؽاظ ثیبى کؽظٍ ػوؽ
تک الئف اشوئؽ کی فوتگی پؽ یب پبلیكی کی هعت
ضتن ہوًے پؽ ثیبى کؽظٍ شؽائؾ کے تست واخت
االظا ؼلن؛
)ً''(xviiظبة'' قے هؽاظ ؾکواح کے الئك اثبثوں
کے قلكلے هیں هبقوائے ؾؼػی پیعاواؼ اوؼ
ؼاقتوں پؽ خبًوؼوں کی هفت گھبـ کے ،هطلت
چبًعی  612.32گؽام ،یب کیش یب قوًب ،یب واپبؼ کے
لیئے اشیبء ،یب شؽیؼت کے تست ؾکواح کے لیئے
ظیگؽ کوئی اثبثہ خبت ،خي کی تطویٌہ لگبئی گئی
لیوت چبًعی کے  612.32گؽام کی لیوت کے
هكبوی ہو ،خیكے چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ کی ؽؽف
قے ہؽ ؾکواح کے قبل کے لیئے ثیبى کیب گیب ہو،
وٍ شطض خف کے قلكلے هیں خف کے ؾکواح
کے الئك اثبثہ خبت طؽف قوًے پؽ هشتول ہیں،
تو 87.48گؽام قوًب؛
)''(xviiiثیبى کؽظٍ'' قے هؽاظ لواػع کے تست
ثیبى کؽظٍ؛
)''(xixپیعاواؼ'' قے هؽاظ ثٌیبظی ؾؼػی ،ثبغبت
کی اوؼ خٌگلی پیعاواؼ؛
)''(xxپؽوویڈًٹ فٌڈ'' کب وٍ ہی هطلت ہے خیكے
پؽوویڈًٹ فٌڈ ایکٹ ۱۹۲۵ ،هیں ہے؛
)''(xxiپہچبى ظیب گیب پؽوویڈًٹ فٌڈ'' قے هؽاظ
پؽوویڈًٹ فٌڈ خف کو اًکن ٹیکف آؼڈیٌٌف۲۱۱۱ ،
کے تست هدبؾ اتھبؼٹی کی ؽؽف قے اـ ؽؽذ
پہچبى ظی گئی ہو؛
)''(xxiiؼیٹؽى'' هطلت کوبئی ،خیكے ثیبى کؽظٍ
ہو ،خو ایک اثبثہ پؽ زبطل کی خبئے؛
)''(xxiiiلواػع'' قے هؽاظ اـ ایکٹ کے تست
تشکیل ظیئے گئے لواػع؛
)''(xxivطبزت ًظبة'' قے هؽاظ وٍ شطض خو
ایكے اثبثہ خبت کب هبلک ہو یب لجؼہ ؼکھتب ہو خو
ًظبة قے کن ًہ ہوں لیکي اى هیں شبهل ًہ ہو:
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)(aزکوهت یب لوکل اتھبؼٹی؛
)(bایک لبًوى قبؾ کبؼپوؼیشي ایک کوپٌی یب
اًٹؽپؽائیؿ خو هکول ؽوؼ پؽ ثؽاٍ ؼاقت زکوهت
کے ؾیؽ ظقت ہو ،ایک لوکل اتھبؼٹی ،یب ایک
کبؼپوؼیشي کی زکوهت کی هلکیت هیں ہو ،پھؽ
اًفؽاظی ہی یب ایک قے ؾائع ؽوؼ پؽ اختوبػی ہو؛
)(cلبًوى قبؾ کبؼپوؼیشي کی شبش ،ایک کوپٌی یب
ظیگؽ اًٹؽپؽائیؿ خو غیلی شك ) (bهیں ثیبى کؽظٍ
ہے اوؼ خو قبؼی اـ کی هلکیت هیں ہو؛
)ً(dیشٌل اًویكٹوٌٹ (یوًٹ) ٹؽقٹ؛
)(eاًویكٹوٌٹ کبؼپوؼیشي آف پبکكتبى اوؼ اـ کب
هچوئل فٌڈ؛
)(fایک پہچبى ظیب گیب پؽوویڈًٹ فٌڈ؛
)(gڈیفیٌف قؽوقؿ کی ؽؽف قے قٌجھبال گیب
کوئی یوًٹ فٌڈ ثشوول قول آؼهڈ فوؼقؿ کے؛
)(hایک ؾکواح فٌڈ؛
)(iایک اظاؼٍ ،فٌڈ ،ٹؽقٹ ،اًڈوهٌٹ یب قوقبئٹی:
)(aقوقبئٹیؿ ؼخكٹؽیشي ایکٹ ۱۸۱۱ ،کے تست
ؼخكٹؽ شعٍ ایک ضیؽاتی تٌظین ،یب کوپٌیؿ
آؼڈیٌٌف ۱۹۸۴ ،کے تست کوپٌی یب ولتی ؽوؼ پؽ
ًبفػ کكی ظوقؽے لبًوى کے تست ؼخكٹؽ شعٍ یب
هٌظوؼ شعٍ ایک ضیؽاتی یب قوبخی ثہجوظ کی
تٌظین؛ اوؼ
)(bقیٌٹؽل ثوؼڈ آف ؼویٌیو کی ؽؽف قے اًکن
ٹیکف آؼڈیٌٌف ۲۱۱۱ ،کی ظفؼہ  ۱۱کے همظع
کے لیئے هٌظوؼ شعٍ؛
)(jقوقبئٹیؿ ؼخكٹؽیشي ایکٹ ۱۸۱۱ ،کے تست
اـ ؽؽذ ؼخكٹؽ شعٍ ایک ظیٌی هعؼقہ؛
)(kایک هكدع؛
)(lیتین ضبًوں قےهتؼلمہ لبًوى کے تست اـ ؽؽذ
ؼخكٹؽ شعٍ یتین ضبًہ؛
)(mکوپٌیؿ پؽوفٹف (وؼکف پبؼٹیكپیشي) ایکٹ،
 ۱۹۱۸کے تست لبئن کؽظٍ ایک وؼکف پبؼٹی
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ببةII-
سکواۃ
Chapter-II
Zakat
ؾکواح ػبئع کؽًباوؼ
وطول کؽًب
Charge
and
collection of Zakat

قیپیشي فٌڈ ،یب
)(nهمعهے یب کیف هیں ػعالت کے ؾیؽ التوازکن
کے تست همعهے یب کیف کے فؽیك کی ؼلن؛
)''(xxvقکیوؼٹی'' قے هؽاظ کوئی اقٹبک ،زظہ،
تسؽیؽ ،ڈثیٌچؽ ،ثبًڈ پؽی آؼگٌبئؿیشي قؽٹیفکیٹ،
یب قکیوؼٹی کے ؽوؼ پؽ خبًب خبتب کوئی ظقتبویؿ؛
)''(xxviزظہ'' قے هؽاظ وفبلی لبًوى یب طوثبئی
لبًوى کے تست لبئن کؽظٍ کوپٌی یب کكی ثبڈی
کبؼپوؼیٹ کے شیئؽ کیپیٹل هیں ایک زظہ اوؼ
خف هیں شبهل ہے اقٹبک؛
)''(xxviiقت ڈویژى'' قے هؽاظ ػلغ کب قت
ڈویژى خیكے زکوهت کی ؽؽ ف قے ثیبى کیب
گیب ہو؛
)''(xxviiiقؽیٌڈؼ ویلیو'' قے هؽاظ هیچوؼٹی فوائع
ظقتیبة ہوًے قے پہلے کكی ثھی ولت الئیف
اًشوؼًف پبلیكی یب هبلی اهعاظ ؼظ کؽًے پؽ ؽے
شعٍ شؽائؾ اوؼ ػواثؾ کے تست اًشوؼؼ کی
ؽؽف قے واخت االظا ؼلن؛
)''(xxixقؽوائیول ثیٌفٹ'' قے هؽاظ ثیبى کؽظٍ
تبؼیص پؽ خیكے پبلیكی هیں ؽے شعٍ ہے ؾًعگی
اشوئؽ کؽاًے والے کے ثچ خبًے پؽ الئف
اًشوؼًف پبلیكی کے شؽائؾ کے تست واخت االظا
ؼلن؛
ٹبوى کویٹی'' قے هؽاظ ظفؼہ
)''(xxxتؼلمہ کویٹی یب ٔ
ٹبوى
 ۱۵کے تست تشکیل ظی گئی تؼلمہ کویٹی یب ٔ
کویٹی؛
)''(xxxiویلوئیشي تبؼیص'' قے هؽاظ:
)(aؾکواح کے الئك اثبثہ خبت کے قلكلے هیں
ؾکواح قبل کب پہال ظى؛ اوؼ
)(bػشؽ الئك پیعاواؼ کے قلكلے هیں ،ایكی
تبؼیص یب تواؼیص خیكے چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ کی
ؽؽف قے اـ کے ظائؽٍ اضتیبؼ هیں اـ ایکٹ
کے همبطع کے لیئے اثبثہ خبت اوؼ پیعاواؼ کے
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لیئے ثیبى کی خبئیں یب وػر کی خبئیں؛
)''(xxxiiؾکواح فٌڈ'' قے هؽاظ ظفؼہ  ۷کے تست
لبئن کؽظٍ فٌڈ؛ اوؼ
)''(xxxiiiؾکواح قبل'' قے هؽاظ ہدؽی کیلٌڈؼ کے
تست خف کے تست ؾکواح وطولی الئك ہے ،خو
شؽوع ہوتب ہے ؼهؼبى الجبؼک کے پہلے ظى قے
اوؼ ضتن ہوتب ہے اـ کے ثؼع آًے والے شؼجبى
الوؼظن کے آضؽی ظى پؽ۔
ببةII-
سکواۃ
Chapter-II
Zakat
۳۔()۱اـ ایکٹ کی گٌدبئشوں کے تست ،ؾکواح
پہلے شیڈول هیں ثیبى کؽظٍ اثبثہ خبت کے قلكلے
هیں زکوهت قٌعھ کی ؽؽف قے لگبئی اوؼ
وطول کی خبئے گی ،الؾهی ثٌیبظوں پؽ ،ہؽ
ؾکواح قبل کے لیئے ،ایكے ًؽش پؽ اوؼ اـ ؽؽذ
خیكے ثیبى کیب گیب ہو ،ہؽ اـ شطض قے خو
ویلوئیشي کی تبؼیص پؽ اوؼ گػشتہ ؾکواح قبل کے
ظوؼاى طبزت ًظبة ؼہب ہو اوؼ خو ویلوئیشي
تواؼیص پؽ ایكے اثبثہ خبت کب هبلک ہو اوؼ لجؼہ
ؼکھتب ہو:
ثشؽؽیکہ خہبں کوئی اثبثہ هلکیت یب لجؼہ ؼکھٌے
والے کی ؽؽف قے کكی ظوقؽے شطض کو
قوًپب گیب ہو ،ایكے اثبثہ کے قلكلے هیں ؾکواح
الؾهی ثٌیبظوں پؽ ایكے لگبئی اوؼ وطول کی
خبئے گی ،خیكے وٍ قوًپب ہی ًہیں گیب ہو:
ثشؽؽیکہ هؿیع یہ کہ ،اگؽ اثبثہ ویلوئیشي کی تبؼیص
پؽ کكی شطض کی هلکیت یب لجؼے هیں تھب تو
کٹوتی والی تبؼیص پؽ کكی ظوقؽے شطض کی
هلکیت یب لجؼے هیں ہے ،ایكے اثبثہ پؽ ؾکواح
ایكے شطض پؽ لگبئی اوؼ وطول کی خبئے گی،
خف کی هلکیت یب لجؼے هیں ویلوئیشي کی تبؼیص
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۴۔هؼلوهبت کو ضفیہ ؼکھٌب
Secrecy
of
information
ببةIII-
عشز
Chapter-III
Ushr
ػشؽ ػبئع کؽًب اوؼ
وطول کؽًب

پؽ تھب:
Charge
and
ثشؽؽیکہ هؿیع یہ کہ ،اگؽ کوئی شطض هػکوؼٍ collection of Ushr
ؽؽیمہ کے تست لوکل کویٹی خف کی زع هیں وٍ
ؼہتب ہے ،اـ کو هطوئي کؽًے کے لیئے ثبثت
کؽتب ہے کہ وٍ ویلوئیشي کی تبؼیص پؽ طبزت
ًظبة ًہیں تھب یب قبؼے گػشتہ ؾکواح قبل کے
ظوؼاى وٍ ًظبة کے ًؽش کے هكبوی اثبثہ خبت
کب هبلک یب لجؼہ ؼکھٌے واال ًہیں تھب ،اـ پؽ
ؾکواح ًہیں لگبئی یب وطول کی خبئے گی ،یب اگؽ
وطول کی گئی ہے تو ثیبى کؽظٍ ؽؽیمہ کے تست
واپف کی خبئے گی:
ثشؽؽیکہ هؿیعیہ کہ ،کٹوتی والی تبؼیص پؽ یب اـ
قے پہلے فوت ہوًے والے کكی شطض کے اثبثہ
خبت پؽ کوئی ثھی ؾکواح ًہیں لگبئی یب وطول کی
خبئے گی:
ثشؽؽیکہ هؿیع یہ کہ ،پہلے شیڈول هیں ثیبى کؽظٍ
اثبثہ خبت پؽ الؾهی ثٌیبظوں پؽ کوئی ثھی ؾکواح
ًہیں لگبئی یب وطول کی خبئے گی ،خو:
)(aغیؽهلکی کؽًكی هیں زبطل کیئے گئے ہوں؛
یب
)(bغیؽ هلکی کؽًكی هیں قٌجھبلے گئے ہیں اوؼ
خي پؽ ؼیٹؽى اوؼ خف کی ثؽولت اظائیگی،
چھڑاًے اوؼ ظقتجؽظاؼ ہوًب غیؽ هلکی کؽًكی هیں
ہو؛
ثشؽؽیکہ هؿیع یہ کہ ،زکوهت قؽکبؼی گؿیٹ
هیں ًوٹیفکیشي کے غؼیؼے وفبلی زکوهت،
طوثبئی زکوهت یب لبًوى قبؾ کبؼپوؼیشي ،کوپٌی
یب وفبلی زکوهت یب طوثبئی زکوهت کی ؽؽف
قے واقطہ یب ثال واقطہ هلکیت هیں ظوقؽی
اًٹؽپؽائیؿ ،لوکل اتھبؼٹی یب وفبلی زکوهت یب
کؽًے
ػبئع
طوثبئی زکوهت کی هلکیت هیں کبؼپوؼیشي اوؼ ػشؽ
خو قٌعھ هیں اًفؽاظی یب هدووػی ؽوؼ پؽ والغ اوؼوطول کؽًے کب
ہو ،کی ؽؽف قے خبؼی کؽظٍ ثبًڈؾ یب ؽؽیمہ
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Mode
قؽٹیفکیٹف کے کكی ظؼخہ پؽ الؾهی ثٌیبظوں پؽ of
ؾکواح کی کٹوتی قے اقتثٌی ظے قکتی ہے:
assessment
and
()۲الؾهی ثٌیبظوں پؽ ؾکواح خوغ کؽًے کب ًؽش
collection of Ushr
ؽے کؽًے هیں ،اثبثہ کی لیوت خف پؽ ؾکواح کی
کٹوتی ہوًی ہے ،ایک زع تک کن کی خبئے گی
اوؼ اـ ؽؽذ خیكے ثیبى کیب گیب ہو ،فمؾ لؽػوں
کی طوؼت هیں:
)(aاـ اثبثہ کی ؽؽف قے پیشگی لیئے گئے
ہوں؛
)(bکكی اثبثہ ثٌبًے هیں اقتؼوبل شعٍ ،خف کے
غؼیؼے پؽ ؾکواح کٹوتی الئك ہو؛ اوؼ
)(cکٹوتی کؽًے والی ایدٌكی قے زبطل کی گئی
ہو ،خف کے پبـ لؽع ؼکھٌے واال اثبثہ ہو اوؼ
اثبثہ خو غیلی شك ) (bکے تست ثٌبیب گیب ہو۔
()۳خہبں ایک شطض قے قوؼـ پؽ ؾکواح کی
کٹوتی کی گئی ہو:
)(aثبثت کؽتب ہے کہ:
)(iوٍ هكلوبى ًہیں ہے؛ یب
)(iiوٍ پبکكتبى کب شہؽی ًہیں ہے؛ یب
)(iiiاـ قے کٹوتی کی گئی ؼلن اـ ایکٹ کے
تست واخت االظا ؼلن قے ؾائع ہے ،پھؽ وٍ ؼکبؼڈ
هیں اـ کے ًبم پؽ کكی غلطی کے قجت ہو ،یب
اـ کے ًبم پؽ غیلی ظفؼہ ( )۲کے تست فؽاہن کؽظٍ
ؼیڈکشي اـ کو هکول ؽوؼ پؽ اخبؾت ًہ ظی گئی
ہو؛ یب
)(ivیہ ظفؼہ  ۲کی شك ) (xxivکی غیلی شموں )(a
قے ) (nهیں شبهل ایکكکلوؾًف هیں آتب ہے؛ یب
)(bثبثت کؽتب ہے ،خیكے غیلی ظفؼہ ( )۱کے
تیكؽے شؽؽیہ ثیبى هیں ثیبى کیب گیب ہے کہ وٍ
طبزت ًظبة ًہیں ہے یب گػشتہ قبؼے ؾکواح
قبل کے ظوؼاى ًظبة کب هبلک یب ًظبة ؼکھٌے
واال ًہیں تھب؛ یب
)(cظفؼہ  ۱کی غیلی ظفؼہ ( )۳کے ظوقؽے شؽؽیہ

14

ثیبى کے تست یبظظاشت ًبهہ ظاضل کؽتب ہے ،خو
اـ ظفؼہ کی غیلی ظفؼہ ( )۴کے تست وفبلی
شؽػی ػعالت هیں چیلٌح ًہیں کیب گیب اوؼ واپكی
کی ظػوی کؽتب ہے ،اـ ؽؽذ کٹوتی کی گئی ؼلن
یب خیكے هؼبهلہ ہو ،اػبفی کٹوتی کی گی ؼلن اـ
کو ثیبى کؽظٍ ؽؽیمہ کبؼ کے تست واپف کی خبئے
گی۔
()۴خہبں پہلے شیڈول هیں ثیبى کؽظٍ کكی اثبثہ کی
کٹوتی الئك ؾکواح کی وطولی ثمبیب ہو خبتی ہے،
چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ ایگؿیکٹو ڈقٹؽکٹ آفیكؽ
(ؼویٌیو) کی ؽؽف ثھیح قکتب ہے یب خیكے
هؼبهلہ ہو هتؼلمہ ػلغ کے کلیکٹؽ کی ؽؽف هکول
ؽوؼ پؽ ظقتطؾ شعٍ قؽٹیفکیٹ خف هیں اظائیگی
الئك ثمبیبخبت کی ؼلن ثیبى کؽظٍ ہوگی اوؼ اـ فؽظ
کے پبؼٹیکیولؽـ خف کی ؽؽف واخت االظا ہیں
اوؼ ایگؿیکٹو ڈقٹؽکٹ آفیكؽ (ؼویٌیو) یب خیكے
هؼبهلہ ہو کلیکٹؽ ،ایكب قؽٹیفکیٹ هلٌےپؽ ،اـ
ؽؽذ ثیبى کؽظٍ ؼلن وطول کؽًب شؽوع کؽیں
گے ،خیكے وٍ لیٌڈ ؼویٌیو کی ثمبیبخبت تھیں۔
()۵ایک طبزت ًظبة یب تو ؾکواح فٌڈ هیں اظا کؽ
قکتب ہے یب ثؽاٍ ؼاقت اى هكتسمیي کو ظے قکتب
ہے ،خو شؽیؼت کے تست ایكی ؾکواح کے
هكتسك ہوں ،اگؽ اى قے اـ ایکٹ کے تست
ؾکواح کی کٹوتی ًہ کی گئی ہو ،هثالً ،ظوقؽے
شیڈول هیں ثیبى کؽظٍ اثبثہ خبت پؽ خو واخت االظا
ہو۔
()۱کوئی ؼلن کٹوتی کؽًے والی ایدٌكی کی ؽؽف
قے کكی شطض قے کٹوتی کی گئی ہو تو وٍ ؼلن
ایكے شطض کے ًبم پؽ ؾکواح کی اظائیگی
قودھی خبئے گی ،یب اـ شطض کی ؽؽف قے
ظفؼہ  ۱کی غیلی ظفؼہ ( )۳کے تست ؼاثطہ کؽًے
پؽ ،وٍ ؾکواح فٌڈ هیں زظہ یب طعلہ یب ہللا کے ًبم
پؽ ضیؽات هیں اـ شطض کے ًبم پؽ شبهل کی
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ببة IV-
سکواۃ فنڈس
Chapter-IV
Zakat Funds
ؾکواح فٌڈؾ کب لیبم
Establishment of
Zakat Funds

ؾکواح فٌڈؾ کب اقتؼوبل
Utilization
of
Zakat Fund

خبئے گی ،خیكے هؼبهلہ ہو۔
۴۔اـ ایکٹ کے تست ؾکواح کی کٹوتی کے
قلكلے هیں فؽاہن کؽظٍ یب خوغ کؽظٍ کوئی ثھی
هؼلوهبت ضفیہ ؼکھی خبئے گی اوؼ وٍ کكی
ظوقؽے همظع کے لیئے اقتؼوبل ًہیں کی خبئے
گی ،ثشوول کكی ٹیکف لگبًے یب خوغ کؽًے کے۔
ببةIII-
عشز
Chapter-III
USHR
۵۔( )۱اـ ایکٹ کی ظیگؽ گٌدبئشوں کے تست
ظفؼہ  ۱هیں ثیبى کؽظٍ ؽؽیمہ کبؼ کے تست الؾهی
ثٌیبظوں پؽ خیكے ثیبى کیب گیب ہو ،ہؽ ؾهیي کے
هبلک ،گؽاًٹی ،االٹی ،لیؿی ،لیؿ ؼکھٌے والے یب
ؾهیي ؼکھٌے والے (هبقوائے اـ شطض کے خو
طبزت ًظبة کی وطف قے ثبہؽ ہو) قے اـ
کی پیعاواؼ کے زظہ پؽ پبًچ فیظع لیوت قے
ػشؽ لگبئی اوؼ خوغ کی خبئے گی ،ویلوئیشي
والی تبؼیص پؽ:
ثشؽؽیکہ اگؽ ؾهیي کب کوئی پالٹ هکول ؽوؼ پؽ
ایک فظل پیعا کؽًے کے لیئے اقتؼوبل ہوتب ہے
اوؼ اـ کب ایک چھوٹب زظہ ،خو ایک ایکڑ کے
چوتھے زظہ کے ثؽاثؽ ہو ،وٍ کوئی ظوقؽا فظل
اگبًے کے لیئے اقتؼوبل ہوتب ہے تو ایكے
چھوٹے زظہ کی پیعاواؼ کے قلكلے هیں ػشؽ
ًہیں لگبیب خبئے گب۔
وػبزت :اـ ظفؼہ اوؼ ظفؼہ  ۱هیں ''ؾهیي هبلک''،
''گؽاًٹی'''' ،االٹی'''' ،لیؿی'''' ،لیؿ ؼکھٌے والے''
اوؼ ''ؾهیي ؼکھٌے والے'' کو وٍ ہی هؼٌی ہوگی
خیكے لیٌڈ ایڈهٌكٹؽیشي قے هتؼلمہ لواًیي هیں
ہے اوؼ ''ؾهیي ؼکھٌے والے'' هیں شبهل ہے وٍ
ؾکواح فٌڈ
شطض خف کو کكی ؾهیي کے پالٹ کی هلکیت
اظائگے
زبطل ہو ،خف ًے ایكے پالٹ پؽ فظل اگبیب ہو۔
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هیں

قے

()۲اکیلے ؾهیي هبلک ،گؽاًٹی ،االٹی ،لیؿی ،لیؿ Disbursement
ؼکھٌے والے یب ؾهیي ؼکھٌے والے کو الؾهی from Zakat Fund
ئشؽ کی وطولی قے اقتثٌی ہوگی اگؽ:
)(aیہ شؽیؼت کے تست ؾکواح زبطل کؽًے کے
اہل ہو؛ یب
)(bاـ کی ؾهیي هیں قے پیعاواؼ پبًچ وقك
(= 948کلوگؽام) گٌعم قے کن ہے ،یب وٍ ػشؽ
الئك ظیگؽ فظلوں کی طوؼت هیں لیوت کے
ثؽاثؽ ہے۔
()۳گٌعم کے پبًچ وقك ثؽاثؽ ؼلن اـ ؽؽذ ہوگی
خیكے ہؽ ؾکواح قبل هیں چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ کی
ؽؽف قے ثیبى کی گئی ہو۔
()۴ػشؽ پیعاواؼ پؽ پہی وطولی ہوگی۔
()۵ػشؽ ًمع ؼلن وطول کی خبئے گی:
ثشؽؽیکہ خہبں پیعاواؼ گٌعم یب خو پؽ هشتول ہو،
کبوًكل کے آپشي کے ؽوؼ پؽ اـ لكن قے
ػشؽ ٔ
ہی وطول کی خبئے گی۔
()۱ایک طبزت ًظبة یب تو همبهی ؾکواح فٌڈ هیں
اظائیگی کؽے گب یب ثؽاٍ ؼاقت شؽیؼت کے تست
هكتسك اى افؽاظ کو خو ؾکواح کے الئك ہوں ،خت
کہ شؽیؼت کے تست اـ ایکٹ کے هوخت ػشؽ
اکبوًٹف
ٔ
الؾهی ؽوؼ پؽ ًبفػ ًہیں ہوتب ،خیكب کہ ،ظوقؽے
Accounts
شیڈول کے آئٹن  ۹کے قلكلے هیں۔
۱۔()۱هسکوہ ؼویٌیو ؾهیي هبلک ،گؽاًٹی ،االٹی،
لیؿی ،لیؿ ؼکھٌے والے یب ؾهیي ؼکھٌے والے کے
قلكلے هیں هػکوؼٍ ؽؽیمہ کبؼ کے تست ػشؽ
لگبئے گب اوؼ خوغ کؽے گب ،اوؼ فظل کے هوقن
آڈٹ
کے لیئے ایكی هؼلوهبت واال ؼکبؼڈ ؼکھے گب ،خو
Audit
اـ ایکٹ کے همبطع کے لیئے هطلوة ہو۔
()۲لیؿ کی طوؼت هیں ،ػشؽ اظا کؽًے کی غهہ
ظاؼی لیكؽ اوؼ لیؿی ظوًوں پؽ یکكبں ہوگی ،خو
ظوًوں کے ظؼهیبں تؼلمہ هطتبؼکبؼ ؽے کؽے گب۔
()۳ایک اقیكی غیلی ظفؼہ ( )۱کے تست اقیكوٌٹ
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کی وخہ قے هتبثؽ شعٍ یب خیكے هؼبهلہ ہو ،ایک
لیكؽ یب لیؿی غیلی ظفؼہ ( )۲کے تست تمكین کی
وخہ قے هتبثؽ شعٍ ،اقیكوٌٹ کے اػالى کے
تیف ظى کے اًعؼ ،یب خیكے هؼبهلہ ہو ،یب هسکوہ
ؼویٌیو کی ؽؽف قے تمكین کے ثؼع ،ثیبى کؽظٍ
ؽؽیمہ کبؼ کے تست اقیكوٌٹ یب تمكین پؽ ًظؽثبًی
کے لیئے ڈپٹی ڈقٹؽکٹ آفیكؽ (ؼویٌیو) قے
ؼاثطہ کؽ قکتب ہے۔
ثشؽؽیکہ ایكی کوئی ثھی ظؼضواقت ظاضل ًہیں
کی خبئے گی خت تک ظؼضواقت گػاؼ هسکوہ
ؼویٌیو کی ؽؽف قے ًبفػ کؽظٍ یب زظہ هیں آئی
غهہ ظاؼی کے پچبـ فیظع قے کن ًہ ہو ،ػلغ
ؾکواح فٌڈ هیں خوغ ًہ کؽایب ہو۔
()۴ڈپٹی ڈقٹؽکٹ آفیكؽ (ؼویٌیو) کكی ثھی ولت،
اپٌی هوشي پؽ یب اپٌی زع هیں ؼہٌے والے ثبلغ
هكلوبى کی ظؼضواقت پؽ ،غیلی ظفؼہ ( )۱کے
تست لگبئی غهہ ظاؼی یب غیلی ظفؼہ ( )۲کے تست
زظہ ثڑھبًے کب زکن ظے قکتب ہے:
ثشؽؽیکہ ایكب کوئی ثھی زکن خبؼی ًہیں کیب
خبئے گب خت تک هتبثؽ شطض کو قجت ثتبًے کب
هولؼہ ًہ ظیب گیب ہو۔
()۵ڈپٹی ڈقٹؽکٹ آفیكؽ (ؼویٌیو) خف کو غیلی
ظفؼہ ( )۳یب غیلی ظفؼہ ( )۴کے تست ظؼضواقت
کی گئی ہے ،یب خف ًے غیلی ظفؼہ ( )۴کے تست
اپٌی غاتی هوشي پؽ هؼبهلہ اٹھبیب ہے ،وٍ ایكے
ػؽطہ کے ظوؼاى فیظلہ قٌبئے گب ،خو ایک هبٍ
قے ؾائع ًہ ہو ،خو اـ تبؼیص قے گٌب خبئے گب،
خف تبؼیص پؽ ظؼضواقت وطول ہوئی ہو ،خیكے
هؼبهلہ ہو ،اوؼ ایكب فیظلہ زتوی ہوگب اوؼ کكی
ثھی ػعالت یب ظوقؽی اضتیبؼی کے قبهٌے اـ پؽ
قوال ًہیں اٹھبیب خبئے گب۔
()۱ڈیوبًڈ خیكے غیلی ظفؼہ ( )۱کے تست ؽے کی
گئی ہو ،یب خیكے هؼبهلہ ہو ،غیلی ظفؼہ ( )۴کے
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ببةV-
تنظیم اور انتظبمیہ
Chapter-V
Organization and
Administration
کبوًكل
قٌعھ ؾکواح ٔ
Sindh
Zakat
Council

تست یب غیلی ظفؼہ ( )۵کے تست ،وٍ اقیكی کی
ؽؽف قے اظا کی خبئے گی اوؼ هسکوہ ؼویٌیو
کی ؽؽف قے خوغ کؽائی خبئے گی اـ ؽؽذ
خیكے ثیبى کیب گیب ہو اوؼ ػلغ ؾکواح فٌڈ هیں خوغ
کی خبئے گی۔
()۷خہبں اـ ایکٹ کے تست الؾهی ؽوؼ پؽ
واخت ػشؽ کی وطولی ثمبیب ہو خبئے تو
هطتبؼکبؼ اـ ؽؽذ ثیبى کؽظٍ ؼلن ثبؾیبة کؽائے
گب ،خیكب کہ وٍ لیٌڈ ؼویٌیو کی ثمبیبخبت تھیں۔
ببة IV-
سکواۃ فنڈس
Chapter-IV
Zakat Funds
۷۔هٌعؼخہ غیل ؾکواح فٌڈؾ تشکیل ظیئے خبئیں گے،
یؼٌی:
)(aقٌعھ ؾکواح فٌڈ ،خف هیں خوغ کیئے خبئیں
گے:
)(iهولؼہ پؽ کٹوتی کی گئی ؾکواح؛
)(iiؼػبکبؼاًہ ؽوؼ پؽ اظا کی گئی ؾکواح ثشوول
ؼػبکبؼاًہ چٌعٍ خو وفبلی زکوهت ،طوثبئی
زکوهت ،پبکكتبًی شہؽیوں اوؼ ثیؽوى هلک ؼہٌے
والے ظیگؽ افؽاظ کی ؽؽف قے ظیب خبئے۔
)(iiiهٌتملیبں ،اگؽ کوئی ہوں ،ػلغ ؾکواح فٌڈ هیں
قے؛
)(ivهٌتملیبں ،اگؽ کوئی ہوں ،همبهی ؾکواح فٌڈ هیں
قے؛ اوؼ
)(vگؽاًٹف ،ػطیبت اوؼ ظیگؽ کوئی وطولیبں خو
) (iiهیں ہیں ،ثشوول هؽکؿی ؾکواح فٌڈ هیں
هوخوظ غیؽ ضؽچ شعٍ ثیلٌكؿ کے۔
)(bہؽ ػلغ کے لیئے ایک ػلغ ؾکواح فٌڈ ،خف
هیں خوغ کیئے خبئیں گے:
)(iقٌعھ ؾکواح فٌڈ هیں قے اـ هیں هٌتملی؛
)(iiػشؽ کی کبؼؼوائیبں ػلغ ؾکواح فٌڈ کے غاتی
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چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ
Chief
Administrator

ػلغ ؾکواح اوؼ ػشؽ

کویٹی
اکبوًٹف هیں خوغ کی خبئیں گی؛
لیدؽ ٔ
)(iiiؼػبکبؼاًہ ؽوؼ پؽ اـ هیں اظا کی گئی District Zakat and
ؾکواح؛
Ushr Committee
)(ivهمبهی ؾکواح فٌڈ هیں کوئی هٌتملی ،اگؽ کوئی
ہوں؛ اوؼ
)(vگؽاًٹف ،ػطیبت اوؼ ظیگؽ وطولیبں؛ اوؼ
)(cہؽ همبهی ؾکواح کویٹی کے لیئے ایک همبهی
ؾکواح فٌڈ ،خف هیں خوغ کیئے خبئیں گے:
)(iاـ هیں ؼػبکبؼاًہ ؽوؼ پؽ اظا کی گئی ؾکواح؛
)(iiػلغ ؾکواح فٌڈ هیں قے اـ هیں هٌتملی؛
)(iiiقٌعھ ؾکواح فٌڈ هیں قے اـ هیں هٌتملی؛ اوؼ
)(ivگؽاًٹف ،ػطیبت اوؼ ظیگؽ کوئی وطولیبں۔
۸۔ؾکواح فٌڈ کی ؼلن هٌعؼخہ غیل همبطع کے لیئے
اقتؼوبل کی خبئے گی ،یؼٌی:
)(aػؽوؼت هٌعوں ،هكتسمیي اوؼ غؽیجوں کو هعظ
ضبص ؽوؼ پؽ یتیووں اوؼ ثیواہوں  ،هستبخوں اوؼ
هؼػوؼوں ،خو شؽیؼت کے تست ؾکواح زبطل
کؽًے کے لیئے اہل ہوں ،اى کی هعظ یب ثسبلی کے
لیئے ،ثؽاٍ ؼاقت یب ثال واقطہ ظیٌی هعاؼـ یب
تؼلیوی ،تؽثیتی یب قوبخی اظاؼوں ،پجلک ہكپتبلوں،
ضیؽاتی اظاؼیں یب ظیگؽ اظاؼوں کے غؼیؼے خو
طست کی قہولیبت فؽاہن کؽ ؼہے ہوں:
ثشؽؽیکہ افؽاظ کی فہؽقتیں ثؽاٍ ؼاقت یب اظاؼوں
کے غؼیؼے ثٌبئی خبئیں ،خي کی هعظ قے ؾکواح
فٌڈ هیں قے هعظ ظیٌی ہے ،اـ ؽؽذ اوؼ اـ
ؽؽیمے قے تیبؼ کی اوؼ قٌجھبلی خبئیں ،خیكے
ثیبى کیب گیب ہو:
)(bهعظ ػؽوؼتوٌع افؽاظ کے لیئے خو هتبثؽ ہوئے
ہوں یب ثے گھؽ ہوئے ہوں ضعائی آفبت کی وخہ
قے خیكب کہ قیالة یب ؾلؿلہ وغیؽٍ هیں اوؼ اى
کی ثسبلی؛
)(cؾکواح اوؼ ػشؽ خوغ کؽًے ،تمكین کؽًےاوؼ
اًتظبم کؽًے پؽ ضؽچہ:
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ثشؽؽیکہ:
کبوًكل اوؼ ڈقٹؽکٹ کویٹی
)(iچیف ایڈهٌكٹؽیٹؽٔ ،
کے اًتظبهی هؼبهالت پؽ ضؽچہ زکوهت کی
ؽؽف قے ثؽظاشت کیب خبئے گب:
ثشؽؽیکہ هؿیع یہ کہ ػلغ کویٹی کے اًتظبهی
هؼبهالت کب ضؽچہ هبلی قبل کے ظوؼاى فٌڈؾ هیں
کوی قجت هکول ؽوؼ پؽ زکوهت کی ؽؽف قے
کبوًكل قپلیوٌٹؽی فٌڈؾ
ثؽظاشت ًہیں کیب خبئے گبٔ ،
فؽاہن کؽے گی خو شك ) (iiهیں ثیبى کی گئی زع
کے ظو فیظع قے ؾائع ًہ ہوں گے؛ اوؼ
)(iiفٌڈؾ خو ظـ فیظع قے ؾائع ًہ ہوں خو ثدٹ
هیں هٌظوؼ کیئے گئے ہوں قٌعھ ؾکواح فٌڈ هیں
ؼکھے خبئیں گے تب کہ لوکل کویٹی کے ایكے
کبوًكل
اػبفی اضؽاج کب قبهٌب کیب خب قکے ،خو ٔ
کی ؽؽف قے هٌظوؼ کیئے گئے ہوں۔
ثشؽؽکیکہ ثیٌکٌگ کی ضعهبت یب اـ ایکٹ کے
تست الؾهی ثٌیبظوں پؽ ؾکواح اوؼ ػشؽ لگبًے،
خوغ کؽًے یب تمین کؽًے قے هتؼلك ضعهبت ثغیؽ
هؼبوػہ فؽاہن کی خبئیں گی ،هبقوائے اـ کے کہ
چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ ،ػشؽ کے قلكلہ هیں ،کي
ضبص ضعهبت کے لیئے اظائیگی کی اخبؾت ظے؛
)(dثغیؽ قوظ ظقتبویؿات پؽ قؽهبیہ کبؼی خیكے
شؽیؼت کے تست اخبؾت ظی گئی ہے؛
)(eکوئی ظوقؽا همظع خف کی شؽیؼت کے تست
اخبؾت ظی گئی ہے؛ اوؼ
)(fاػؿاؾی وظیفہ توبم چیئؽهي کو اظا کیب خبئے گب
کبوًكل کی ؽؽف قے ؽے کی خبئے
اوؼ ؼلن ٔ
گی۔
کبوًكل قٌعھ ؾکواح فٌڈ هیں قے آثبظی کے
۹۔(ٔ )۱
اکبوًٹف
ثٌیبظ پؽ ػلغ ؾکواح فٌڈ هیں غاتی لیدؽ ٔ
هیں قے فٌڈؾ کی تمكین اوؼ هٌتملی کؽ قکتی ہے،
اـ ؽؽذ خیكے ثیبى کیب گیب ہو اوؼ خیكے
ػؽوؼتوٌعوں اوؼ غؽیت افؽاظ کی اپٌے ظائؽٍ
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تؼلمہ ؾکواح اوؼ ػشؽ
ٹبوى ؾکواح اوؼ
کویٹی یب ٔ
ػشؽ کویٹی
Taluka Zakat and
Ushr Committee
or Town Zakat and
Ushr Committee

اضتیبؼ کے اًعؼ ختٌب هوکي ہو قکے ،یکكبں
ثٌیبظوں پؽ ػؽوؼیبت پوؼی کؽًے کے لیئے
هعظگبؼ ہو۔
()۲ایک ػلغ کویٹی ؾکواح فٌڈ هیں قے همبهی
ؾکواح فٌڈ هیں کؽاـ چیکوں کے غؼیؼے فٌڈؾ کی
تمكین یب هٌتملی کؽ قکتی ہے یب ایک اظاؼے کی
ؽؽف یب ظوقؽا اًتظبهی ضؽچہ ایكی شؽائؾ کے
تست زبطل کؽ قکتی ہے ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو،
کبوًكل کی ؽؽف قے ہعایت کی
اوؼ خت ثھی ٔ
خبئے گی اپٌی ػؽوؼیبت قے کوئی ثھی اػبفی
فٌڈؾ قٌعھ ؾکواح فٌڈ کی ؽؽف هٌتمل کؽ قکتی
ہے۔
()۳ایک همبهی کویٹی همبهی ؾکواح فٌڈ هیں قے
کؽاـ چیکوں کے غؼیؼے تمكین کؽ قکتی ہے یب
ضؽچہ زبطل کؽ قکتی ہے ،خیكے ثیبى کیب گیب
ہو:
کبوًكل یب
ثشؽؽیکہ ایک همبهی کویٹی ،خیكے
ٔ
ػلغ کویٹی کی ؽؽف قے هطلوة ہو ،اپٌی
ػؽوؼیبت قے ؾائع فٌڈ همبهی ؾکواح فٌڈ هیں قے
قٌعھ ؾکواح فٌڈ کی ؽؽف هٌتمل کؽ قکتی ہے ،یب
خیكے هؼبهلہ ہو ،ػلغ ؾکواح فٌڈ اپٌی ػؽوؼیبت
قے ؾائع:
کبوًكل یب ػلغ کویٹی ؾکواح
ثشؽؽیکہ هؿیع یہ کہ ٔ
ثیٌک یب پوقٹ آفیف کے غؼیؼے تمكین کؽے گی یب
کبوًكل کی
ظوقؽی کوئی هبلی ضعهبت خیكے ٔ
ؽؽف قے ؽے کی گئی ہوں ،ایكے ؽؽیمے قے
خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۱۔()۱قٌعھ ؾکواح فٌڈ ،ػلغ ؾکواح فٌڈ اوؼ همبهی
اکبوًٹف چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ،
ؾکواح فٌڈ کے
ٔ
ڈقٹؽکٹ کویٹی اوؼ لوکل کویٹی کی ؽؽف قے
اـ ؽؽذ تؽتیجواؼ قٌجھبلے اوؼ چالئے خبئیں
گے ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
اکبوًٹف کے ؼیکبؼڈؾ
()۲قٌعھ ؾکواح فٌڈ کے ٔ
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ایكے ػؽطہ کے لیئے هسفوظ کیئے خبئیں گے
اوؼ ایكے افؽاظ یب ایدٌكیؿ کے قبهٌے آڈٹ یب
خبًچ پڑتبل کیے لیئے ظقتیبة کیئے خبئیں گے،
اـ ؽؽذ ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۱۔()۱قٌعھ ؾکواح فٌڈ کے قبالًہ یب چھوٹے
کبوًكل لوکل
ولفوں قے آڈٹ ؼکبًے کے لیئۓ ،
فٌڈ آڈٹ کو آڈٹ کؽاًے کے لیئے ظؼضواقت کؽے
گی۔
()۲ػلغ ؾکواح فٌڈ کے قبالًہ یب چھوٹے ولفوں
کبوًكل لوکل فٌڈ آڈٹ
قے آڈٹ کؽاًے کے لیئۓ ،
کو آڈٹ کؽاًے کے لیئے ظؼضواقت کؽے گی۔
()۳همبهی ؾکواح فٌڈ کے ػلغ کے اًعؼ قبالًہ یب
چھوٹے ولفوں قے آڈٹ کؽاًے کے لیئے ،ػلغ
کویٹی لوکل فٌڈ آڈٹ کو آڈٹ کؽاًے کے لیئے
ظؼضواقت کؽے گی۔
()۴لوکل فٌڈ آڈٹ کی ؽؽف قے غیلی ظفؼبت (،)۱
( )۲اوؼ ( )۳کے تست کی گئی آڈٹ هیں
پؽوپؽائٹی آڈٹ ثھی شبهل ہوگی۔
()۵قٌعھ ؾکواح فٌڈ پؽ لوکل فٌڈ آڈٹ کی قبالًہ
ؼپوؼٹ طوثبئی اقیوجلی کے قبهٌے پیش کی
خبئے گی اوؼ اـ ؽؽذ ػلغ ؾکواح یب همبهی
ؾکواح فٌڈ کی ؼپوؼٹ ثلعیبتی زکوهت کے لبًوى
کبوًكل کے قبهٌے
کے تست لبئن هتؼلمہ ػلغ ٔ
پیش کی خبئے گی۔
()۱اـ ظفؼہ هیں شبهل کچھ ثھی ثچب ًہ قکے گب:
کبوًكل کو اـ کے ظائؽٍ اضتیبؼ هیں کكی
)ٔ (a
ػلغ یب همبهی ؾکواح فٌڈ کی آڈٹ ہوًے قے؛ یب
)(bػلغ یب همبهی کویٹی کو اپٌے همبهی ؾکواح فٌڈ
کی آڈٹ کی آڈٹ ہوًے قے۔
()۷خت تک کچھ هٌعؼخہ ثبال غیلی ظفؼبت کے
هتؼبظ ًہ ہو ،آڈیٹؽ خٌؽل قٌعھ ؾکواح فٌڈ ،ػلغ
ؾکواح فٌڈ اوؼ همبهی ؾکواح فٌڈ ثشوول کٹوتی
کؽًے والی ایدٌكی یب ؾکواح وطول کؽًے والے
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همبهی ؾکواح اوؼ ػشؽ
کویٹی
Local Zakat and
Ushr Committee

اکبوًٹف کی قبالًہ آڈٹ کؽے گب۔
اظاؼے کے ٔ
ببة V-
تنظیم اور انتظبمیہ
Chapter-V
Organization and Administration
۱۲۔()۱زکوهت ،قؽکبؼی گؿیٹ هیں ًوٹیفکیشي
کبوًكل لبئن کؽے گی ،تب
کے غؼیؼے قٌعھ ؾکواح ٔ
کہ ؾکواح اوؼ ػشؽ قے هتؼلمہ هؼبهالت پؽ ضبص
اکبوًٹف
ؽوؼ پؽ ػلغ هیں ؾکواح فٌڈؾ اوؼ اى کے ٔ
کبوًكل کی ؽؽف قے ظی
کے ظیکھ ثھبل کیٔ ،
گئی پبلیكی گبئیڈ الئٌف کے تست ػبم ًظؽثبًی کی
خب قکے اوؼ ػبثطہ الیب خب قکے۔
)کبوًكل هشتول ہوگی:
(ٔ ۲
)(aچیئؽهیي؛
)(bپبًچ افؽاظ ،خي هیں قے تیي ػبلن ہوں گے ،خو
زکوهت کی ؽؽف قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے؛
)(cظو ػوؼتیں ،خو پیٌتیف قبل ػوؽ قے کن ًہ
ہوں گی ،خو زکوهت کی ؽؽف قے ًبهؿظ کی
خبئیں گی؛
)(dهسکوہ هبلیبت کب قیکؽیٹؽی؛
)(eهسکوہ ثلعیبتی زکوهت کب قیکؽیٹؽی؛
)(fهسکوہ طست کب قیکؽیٹؽی؛
)(gهسکوہ تؼلین کب قیکؽیٹؽی؛
)(hهسکوہ ثہجوظ آثبظی کب قیکؽیٹؽی؛
)(iهسکوہ ؾکواح اوؼ ػشؽ کب قیکؽیٹؽی؛ اوؼ
کبوًكل کب
)(jچیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ ،خو ثھی
ٔ
قیکؽیٹؽی ہوگب۔
()۳زکوهت ہبئی کوؼٹ کے ایک ؼیٹبئؽڈ خح کو
کبوًكل کب چیئؽهیي همؽؼ کؽے گی۔
ٔ
کبوًكل کے هیوجؽـ ،هبقوائے
()۴چیئؽهیي اوؼ ٔ
ایکف آفیشو هیوجؽاى کے ،تیي قبل کے لیئے ػہعٍ
ؼکھ قکیں گے ،اوؼ ظوقؽی هعت کے لیئے
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ظوثبؼی تمؽؼی کے لیئے اہل ہوں گے۔
()۵چیئؽهیي یب خیكے هؼبهلہ ہو ،هیوجؽ خو
ایکف آفیشو هیوجؽ ًہ ہو ،اپٌے ؾیؽ ظقت
وؾیؽاػلی کی ؽؽف ػہعے قے اقتؼیفی ثھیح
قکتب ہے:
ثشؽؽیکہ وٍ اپٌے ػہعے پؽ تت تک لبئن ؼہے گب
خت تک وؾیؽاػلی اـ کی اقتؼیفی هٌظوؼ ًہ
کؽے۔
()۱چیئؽهیي یب هیوجؽ کے ػہعے پؽ کوئی آقبهی،
هبقوائے ایکف آفیشو هیوجؽ کے ،غیلی ظفؼبت()۲
اوؼ ( )۳کے تست ًبهؿظگی کے غؼیؼے پؽ کی
خبئے گی۔
()۷غیلی ظفؼہ ( )۱کے تست ًبهؿظ کؽظٍ چیئؽهیي
یب هیوجؽ اـ قے پہلے چھوڑًے والے کی ؼہتی
ہوئی هعت تک ػہعٍ ؼکھ قکیں گے۔
۱۳۔()۱اـ ایکٹ کے همبطع زبطل کؽًے کے
لیئے زکوهت کی ؽؽف قے ایكی شؽائؾ و
ػواثؾ کے تست ایک چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ همؽؼ کیب
خبئے گب ،خیكے وٍ ؽے کؽے۔
کبوًكل کی ػبم ًظؽظاؼی
()۲چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ ٔ
کبوًكل
اوؼ ػبثطہ کے تست کبم کؽے گب اوؼ ٔ
کے چیف ایگؿیکٹو کے ؽوؼ پؽ ایكے کبم
قؽاًدبم ظے گب خو اـ کو اـ ایکٹ کے تست
ظیئے گئے ہیں۔
)کبوًكل ہؽ ػلغ هیں ػلغ ؾکواح اوؼ ػشؽ
۱۴۔(ٔ ۱
کویٹی تشکیل ظے گی:
ثشؽؽیکہ کؽاچی قٹی ڈقٹؽکٹ هیں ،پبًچ ػلغ
ؾکواح اوؼ ػشؽ کویٹیبں ہوں گی۔
()۲ػلغ کویٹی ایكی ہعایبت پؽ ػول کؽے گی خو
کبوًكل کی ؽؽف قے ظی خبئیں:
ٔ
)ً(aظؽثبًی کؽے گی ،ػبم ؽوؼ پؽ ،ؾکواح کے
اًتظبهی کبم کؽًے کی ،هؿیع ضبص ؽوؼ پؽ ،ػشؽ
اوؼ ػطیبت کے ًبفػ کؽًے اوؼ ػلغ ؾکواح فٌڈ
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اوؼ همبهکی ؾکواح فٌڈ هیں ؼلوم کی تمكین اوؼ
اقتؼوبل کی ًظؽثبًی کؽے گی؛
)(bشك ) (aهیں ثیبى کؽظٍ همظع زبطل کؽًے
کے لیئے ،ػلغ کے لیئے هٌظوثے تشکیل ظے
گی اـ ؽؽذ خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛
اکبوًٹف تیبؼ کؽے گی
)(cػلغ ؾکواح فٌڈ کے ٔ
اوؼ قٌجھبلے گی ،اـ ؽؽذ خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛
اکبوًٹف ػلغ کے لیئے
)(dهمبهی ؾکواح فٌڈ کے ٔ
تشکیل ظے گی ،اـ ؽؽذ خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛
)(eػلغ هیں همبهی ؾکواح فٌڈ کی آڈٹ کب ثیبى کؽظٍ
ؽؽیمہ کے تست اًتظبم کؽے گی؛ اوؼ
کبوًكل کی ؽؽف قے ثیبى کؽظٍ کكی هؼبهلہ
)ٔ (f
کبوًكل کو هشوؼٍ ظے گی۔
پؽ ٔ
()۳ػلغ کویٹی هشتول ہوگی:
)(aچیئؽهیي خو ًبى آفیشل ہوگب ،ڈقٹؽکٹ آفیكؽ
(ؼویٌیو) ،ڈقٹؽکٹ آفیكؽ (ہیلتھ) اوؼ ػلغ کب
ڈقٹؽکٹ آفیكؽ (ایدوکیشي) اوؼ ػلغ هیں قے ظو
ػوؼتیں ،خو پیٌتیف قبل کی ػوؽ قے کن ًہ ہوں
گی اوؼ ایک ًبى آفیشل هیوجؽ ہؽ تؼلمہ یب ػلغ هیں
قت ڈویژى هیں قے:
ثشؽؽیکہ خہبں ػلغ هیں تؼلموں کی تؼعاظ پبًچ
قے کن ہے ،چیئؽهیي کے ػالوٍ هیوجؽاى اوؼ
ػوؼت هیوجؽاى کی تؼعاظ قبت تک ثڑھبئی خبئے
گی:
ثشؽؽیکہ هؿیع کہ کكی ػلغ هیں خہبں ڈقٹؽکٹ
قوشل ویلفیئؽ آفیكؽ زکوهت کی ؽؽف قے همؽؼ
کیب گیب ہے ،ڈقٹؽکٹ کویٹی اـ کو کویٹی کب هیوجؽ
اٹھب قکتی ہے ،ایکف آفیشو؛
)(bػلغ ؾکواح آفیكؽ ،خو کویٹی کب قیکؽیٹؽی
ثھی ہوگب؛
()۴چیئؽهیي اوؼ هیوجؽ ًبهؿظگیوں هلٌے کے ثؼع
کبوًكل کی ؽؽف قے ًبهؿظ کیئے خبئیں گے:
ٔ
ثشؽؽیکہ ػلغ کویٹی کب چیئؽهیي اوؼ هیوجؽ ایكے
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آقبهی وغیؽٍ ،خو العام
یب کبؼؼوائیوں کو غیؽ
هوثؽ ًہیں کؽے گی
Vacancy etc., not
to invalidate acts
or proceedings
کبوًكل اوؼ ظیگؽ کویٹیؿ
ٔ
کے هیوجؽ هكلوبى ہوًے
چبہئیں
Members
of
Council and other
committees to be
Muslims
شطض خو چیئؽهیي کی
هیں
زبػؽی
غیؽ
هیٹٌگف کی طعاؼت
کؽے گب
Person to preside
at meetings in the
absence
of
Chairman

افؽاظ ہوں گے ،خو اچھب اضاللی کؽظاؼ ؼکھتے
ہوں گے اوؼ ػبم ؽوؼ پؽ ایكے افؽاظ کے ؽوؼ پؽ
پہچبًے خبتے ہوں گے خو اقالهی ؼہٌوبئی کی
ضالف وؼؾی ًہ کؽتے ہوں گے اوؼ هبلی زیثیت
ؼکھتے ہوں گے اوؼ کكی قوبج هطبلف قؽگؽهی
هیں هلوث ًہیں ہوں گے۔
()۵اـ ؽؽذ تشکیل ظی گئی ػلغ کویٹی کب
کبوًكل کی ؽؽف قے ًوٹیفکیشي ًکبال خبئے گب۔
ٔ
()۱ػلغ کویٹی کب چیئؽهیي اوؼ هیوجؽ ،خو ایکف
آفیشو هیوجؽ ًہیں ہوں گے ،تیي قبل کے لیئے یب
کبوًكل کی ؼػب قے ػہعٍ ؼکھیں گے اوؼ کوئی
ٔ
چیئؽهیي یب هیوجؽ هكلكل ظو هؽتجہ تمؽؼی کے ثؼع
ظوثبؼٍ تمؽی کے لیئے اہل ًہیں ہوگب:
ثشؽؽیکہ غیلی ظفؼہ ( )۳کے تست ًئی کویٹی کی
کبوًكل ػلغ
تشکیل هیں ظیؽ کی طوؼت هیںٔ ،
کویٹی کو اـ کی هعت هکول ہوًے کے ثؼع چھہ
هبٍ تک کبم خبؼی ؼکھٌے کب کہہ قکتی ہے۔
()۷چیئؽهیي یب هیوجؽ ،خو ایکف آفیشو هیوجؽ ًہ
کبوًكل کو اپٌے ػہعے قے
ہو ،ؾیؽ ظیكت ٔ
اقتؼیفی ثھیح قکتب ہے۔
()۸غیلی ظفؼہ ( )۷کے تست ،چیئؽهیي یب خیكے
هؼبهلہ ہو ،ایک هیوجؽ اپٌے ػہعے پؽ تت تک کبم
کبوًكل کی ؽؽف قے
خبؼی ؼکھے گب خت تک ٔ
اقتؼیفی هٌظوؼ کیب خبئے۔
()۹چیئؽهیي یب هیوجؽ کے ػہعے پؽ کوئی آقبهی،
هبقوائے ایکف آفیشو هیوجؽ کے ،غیلی ظفؼہ ()۴
کے تست ًبهؿظگی کے غؼیؼے ػہعٍ ؼکھٌے کے
اہل شطض قے پؽ کی خبئے گی۔
()۱۱غیلی ظفؼہ ( )۹کے تست ًبهؿظ کؽظٍ چیئؽهیي
یب هیوجؽ اـ قے پہلے چھوڑًے والے کی ؽؽف
قے ؼہتی هعت کے لیئے ػہعٍ ؼکھ قکیں گے۔
()۱۱ػلغ کویٹی ہؽ تیي هبٍ کے ظوؼاى کن اؾ کن
ایک هؽتجہ کویٹی کی هیٹٌگؿ ثالئے گی۔
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ہٹبًے اوؼ ثؽؽؽف کؽًے
کب اضتیبؼ
Power
to
supersession and
removal

۱۵۔()۱یہبں تشکیل ظی خبئیں گی:
)(aہؽ تؼلمہ هیں تؼلمہ ؾکواح اوؼ ػشؽ کویٹی؛ اوؼ
)(bکؽاچی قٹی ڈقٹؽکٹ گوؼًوٌٹ ،کؽاچی کے
ٹبوى ؾکواح اوؼ ػشؽ کویٹی۔
ٹبوى هیں ایک ٔ
ہؽ ٔ
کبوًكل یب ػلغ
ٹبوى کویٹیٔ ،
()۲تؼلمہ کویٹی یب ٔ
کویٹی کی ؽؽف قے ظی گئی ہعایبت کے تست کبم
کؽے گی:
)(aػشؽ لگبًے کی ًظؽثبًی اوؼ ؾکواح ،ػشؽ اوؼ
ٹبوى کویٹی هیں
ػطیبت کی وطولی ،اوؼ تؼلمہ یب ٔ
همبهی کویٹیؿ کی ؽؽف قے همبهی ؾکواح فٌڈ هیں
ؼلوم کی تمكین اوؼ اقتؼوبل؛
)(bشك ) (aهیں ثیبى کؽظٍ همبطع کے لیئے ،تؼلمہ
ٹبوى کویٹی کے لیئے هٌظوثے ثٌبئے گی،
اوؼ ٔ
خیكے هؼبهلہ ہو ،اـ ؽؽذ خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛
ٹبوى کویٹی کے لیئے همبهی ؾکواح
)(cتؼلمہ اوؼ ٔ
اکبوًٹف تشکیل ظیٌب ،خیكے هؼبهلہ ہو،
فٌڈ کے ٔ
اـ ؽؽذ خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛ اوؼ
)(dؾکواح اوؼ ػشؽ خوغ کؽًب ،تمكین کؽًب یب
اقتؼوبل قے هتؼلمہ کكی هؼبهلے پؽ ػلغ کویٹی
کو هشوؼٍ ظیٌب۔
ٹبوى کویٹی هشتول ہوگی ڈپٹی
()۳تؼلمہ کویٹی یب ٔ
ڈقٹؽکٹ آفیكؽ (ؼویٌیو) ،ظو ػوؼت هیوجؽؾ ،خو
پیٌتیف قبل ػوؽ قے کن ًہ ہوں گی اوؼ چھہ
هیوجؽؾ ثیبى کؽظٍ ؽؽیمہ کبؼ کے تست تؼلمہ اوؼ
ٹبوى کویٹی کے همبهی کویٹیوں کے چیئؽهیي کی
ٔ
ؽؽف قے اى هیں قے ہی هٌتطت کیئے خبئیں
گے:
ثشؽؽیکہ یہ کہ اگؽ ڈپٹی ڈقٹؽکٹ آفیكؽ (ؼویٌیو)
بوى کویٹیوں قے
کے ظائؽٍ کبؼ هیں ظو تؼلمہ یب ٹ ٔ
ؾائع ہیں تو وٍ طؽف ایكی کویٹیوں کب هیوجؽ ہوگب،
کبوًكل هتؼلمہ تؼلمہ
کبوًكل ثیبى کؽے اوؼ ٔ
خیكے ٔ
کب ًیک هؽظ ًبهؿظ کؽے گی ،خیكے هؼبهلہ ہو،
ٹبوى کویٹی کب
خو ظوقؽے ثیبى کؽظٍ تؼلمہ یب ٔ
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هیوجؽ ہوگب:
ثشؽؽیکہ هؿیع کہ ظو ػوؼت هیوجؽؾ ػلغ کویٹی
ٹبوى کویٹی کے چیئؽهیي
کی ؽؽف قے هتؼلمہ یب ٔ
قے هشبوؼت کے ثؼع ًبهؿظ کی خبئیں گی۔
()۴کویٹی کے هیوجؽـ اپٌے هیوجؽاى هیں قے
کویٹی کے چیئؽهیي هٌتطت اوؼ اگؽ ظو یب ظو قے
ؾائع هیوجؽ ثؽاثؽ ووٹ اٹھبئیں ،تو اًتطبثبت کب
ًتیدہ لؽػہ اًعاؾی کے غؼیؼے ًکبال خبئے گب۔
ٹبوى کویٹی
()۵اـ ؽؽذ تشکیل ظی گئی تؼلمہ یب ٔ
کب ًوٹیفکیشي هتؼلمہ ػلغ کویٹی کی ؽؽف قے
ًکبال خبئے گب۔
ٹبوى کویٹی کب چیئؽهیي اوؼ هیوجؽؾ خو
()۱تؼلمہ یب ٔ
ایکف آفیشو هیوجؽ ًہ ہوں ،تیي قبل کے لیئے ػہعٍ
ؼؼکھ قکیں گے اوؼ ظوثبؼٍ هٌتطت ہوًے کے
لیئے اہل ہوں گے۔
()۷چیئؽهیي یب هیوجؽ ،خو ایکف آفیشو هیوجؽ ًہ
ٹبوى کویٹی
ہو ،تؼلمہ کویٹی یب خیكے هؼبهلہ ہو ٔ
کے ًبم پؽ ؾیؽ ظقت تسؽیؽی ؽوؼ پؽ ػہعے قے
اقتؼیفی ظے قکتب ہے۔
()۸غیلی ظفؼہ ( )۷کے تست چیئؽهیي یب هیوجؽ
ػہعے پؽ تت تک کبم خبؼے ؼکھے گب خت تک
ٹبوى کویٹی کی
تؼلمہ کویٹی یب خیكے هؼبهلہ ہو ٔ
ثے اػتوبظی کب ووٹ
ؽؽف قے اقتؼیفی هٌظوؼ ًہ کیب خبئے۔
Vote
of
()۹چیئؽهیي یب هیوجؽ کے ػہعے پؽ کوئی آقبهیno- ،
هبقوائے ایکف آفیشو هیوجؽ کے ،غیلی ظفؼہ (confidence )۳
کے تست اًتطبة کے غؼیؼے پؽ کی خبئے گی ،یب
خیكے هؼبهلہ ہو ،غیلی ظفؼہ ( )۴کے تست ػہعٍ
کے لیئے اہل شطض کے غؼیؼے پؽ کی خبئے
گی۔
()۱۱غیلی ظفؼہ ( )۹کے تست هٌتطت چیئؽهیي یب
هیوجؽ اـ قے پہلے چھوڑًے والے کی ؽؽف
قے ؼہتی هعت تک ػہعٍ ؼکھ قکے گب۔
۱۱۔( )۱همبهی ؾکواح اوؼ ػشؽ کویٹی تشکیل ظی
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خبئے گی:
)(aؼہبئشی ظیہی ػاللے کی ہؽ ؼویٌیو اقٹیٹ هیں؛
کبوًكل یب
)(bغیؽ ؼہبئشی ظیہی ػاللے کی ہؽ ٔ
گبوى هیں؛ اوؼ
ٔ
)(cشہؽی ػاللے کے ہؽ واؼڈ هیں:
کبوًكل کے ضیبل هیں ،ؼویٌیو
ثشؽؽیکہ اگؽ ٔ
گبوى کی آثبظی ثہت ؾیبظٍ ہے،
کبوًكل یب ٔ
اقٹیٹٔ ،
یب ثہت کن ہے ،ایک همبهی ؾکواح اوؼ ػشؽ کویٹی
گبوى،
کبوًكل یب ٔ
کے لیئے ،ایكی ؼویٌیو اقٹیٹٔ ،
اگؽ ثہت ثڑا ہے ،ظو یب ؾائع لوکلٹیؿ هیں تمكین کیب
خبئے گب ،یب اگؽ ثہت چھوٹب ہے ،ظوقؽے کكی
گبوى قے ایک لوکلٹی
کبوًكل یب ٔ
ؼویٌیو اقٹیٹٔ ،
ثٌبًے کے لیئے هالیب خبئے گب ،اوؼ خہبں ؼویٌیو
گبوى اـ ؽؽذ تمكین کیب یب
اقٹیٹ،
کبوًكل یب ٔ
ٔ
هالیب خبئے گب ،همبهی کویٹی کی تشکیل کے ثؼع
خو ظـ ہؿاؼ افؽاظ کی آثبظع کو ظیکھتی ہے تو
کبوًكل ایكے ازکبهبت خبؼی کؽ قکتی ہے ،خو
ٔ
اـ ایکٹ کے همبطع کے لیئے ػؽوؼی ہوں۔
وػبزت :اـ غیلی ظفؼہ هیں:
)''(aشہؽی ػاللہ'' قے هؽاظ ػاللہ خو قٹی
ٹبوى کی
ڈقٹؽکٹ گوؼًوٌٹ یب کٌٹوًوٌٹ ثوؼڈ یب ٔ
زعوظ هیں ہو؛
)''(bظیہی ػاللہ'' قے هؽاظ ػاللہ خو شہؽی
ػاللے قے ػالوٍ ہو؛
)''(cؼہبئشی ظیہی ػاللہ'' قے هؽاظ ظیہی ػاللہ
خف کب ؼویٌیو ؼہبئشی ؼکبؼڈ هوخوظ ہو؛
)''(dغیؽ ؼہبئشی ظیہی ػاللہ'' قے هؽاظ ؼہبئشی
ظیہی ػاللہ کے ػالوٍ ظیہی ػاللہ؛ اوؼ
)''(eواؼڈ'' قے هؽاظ هطتلف اوؼ گوًبگوں لوکلٹی
خف کی آثبظی ؾیبظٍ قے ؾیبظٍ ظـ ہؿاؼ افؽاؼ
قے ؾائع ًہ ہو۔
کبوًكل
()۲لوکل کویٹیبں ایكے ہوں گی ،خیكے ٔ
کی ؽؽف قے ہعایبت ظی گئی ہوں اوؼ ڈقٹؽکٹ
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اًتظبهی تٌظین
Administrative
organization
کچھ لوگ پجلک قؽوًٹف
ہوں گے
Certain persons to
be public servants
ببةVI-
متفزقبت
Chapter-VI
Miscellaneous
اقتثٌی
Exemption
لواػع ثٌبًے کب اضتیبؼ
Power to make
rules
هؼلوهبت کے لیئے ثالًب
اوؼ ہعایبت خبؼی کؽًے
کب اضتیبؼ
Power to call for
information and
issue directions
ػوبًت اوؼ ظائؽٍ اضتیبؼ
پؽ پبثٌعی
Indemnity and bar

کویٹی:
)(aػلسعٍ اقتسمبق ؽے کؽے گی:
االوًف؛
)(iکھبًے پیٌے کب ٔ
)(iiثسبلی ،یب واقطہ یب ثال واقطہ ظیٌی هعاؼـ،
تؼلیوی ،تؽثیتی اوؼ قوبخی ثہجوظ کے اظاؼوں کے
غؼیؼے؛
)(iiiػالج ػواهی ہكپتبلوں ،ضیؽاتی اظاؼوں اوؼ
طست کی قہولیبت فؽاہن کؽًے والے ظیگؽ
اظاؼوں کے غؼیؼے؛ اوؼ
)(ivظوقؽا کوئی همظع خیكے شؽیؼت کے تست
اخبؾت ظی گئی ہو؛
)(bؼػبکبؼاًہ ؽوؼ پؽ ؾکواح ،ػشؽ اوؼ ػطیبت
خوغ کؽًے اوؼ ؼلوم ػلغ ؾکواح فٌڈ هیں خوغ
کؽًب؛
اکبوًٹف اـ ؽؽذ تیبؼ
)(cهمبهی ؾکواح فٌڈ کے ٔ
کؽًب اوؼ قٌجھبلٌب خیكے ثیبى کیب گیب ہو؛ اوؼ
)(dؾکواح ،ػشؽ اوؼ ػطیبت خوغ کؽًب ،تمكین
کؽًب اوؼ اقتؼوبل کؽًے قے هتؼلمہ کكی هؼبهلہ
پؽ ػلغ کویٹی کو هشوؼٍ ظیٌب۔
()۳همبهی کویٹی ًئے هیوجؽاى پؽ هشتول ہوگی،
خي هیں ظو هكلوبى ػوؼتیں ہوں گی ،خي کی ػوؽ
پیٌتیف قبل قے کن ًہ ہوگی ،خو غیلی ظفؼہ ()۴
هیں ثیبى کؽظٍ ؽؽیمہ کبؼ کے تست لوکلٹی کے
هکیٌوں کی ؽؽف قے هٌتطت کیئے خبئیں گے۔
()۴ػؼہ کویٹی تیي یب ؾائع افؽاظ ثشوول کن اؾ کن
ایک گؿیٹڈ آفیكؽ ،ایک ػبلن ظیي اوؼ ایک ػلغ
کویٹی کے ایک هیوجؽ پؽ هشتول ٹین تشکیل ظے
گی ،خو ثبلغ هكلوبًوں ،اقبتػٍ اوؼ لوکلٹی کے
ػلوبء هکوًوں کی ئواهی هیٹٌگ ثالئے گی اوؼ اى
کو اى هیں قے ثیبى کؽظٍ ؽؽیمہ کبؼ کے تست
لوکلٹی هیں ؼھٌے والے قبت ثبلغ هكلوبًوں خي
کے پبـ قیکٌڈؼی اقکول قؽٹیفکیٹ ہو ،اى کو
هٌتطت ہوًے کے لیئے کہے گی اوؼ خو پبک کے
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of jurisdiction

کویٹیؿ کی تسلیل اوؼ
تشکیل
Dissolution
and
constitution
of
committees

هٌكوضی
Repeal

ؼکبوٹیں ہٹبًب
Removal
of
difficulties

ؽوؼ پؽ خبًے خبتے ہوں گے اوؼ پبًچ ولت
ًوبؾی ہوں گے اوؼ اى کو اچھی اضاللی اوؼ هبلی
زیثیت ہوگی اوؼ کكی قوبج هطبلف قؽگؽهی هیں
هلوث ًہیں ہوں گے۔
ثشؽؽیکہ خہبں ایک ػلؼویں همبهی کویٹیوں کی
تؼعاظ توبم ؾیبظٍ ہے خو ػلغ کویٹیوں کے هیوجؽاى
ػلغ هیں همبهی کویٹیوں کے اًتطبة کے لیئے
تشکیل ظی گئی ٹیووں هیں ًہیں ؼکھ قکتے ،ػلغ
کویٹی اپٌی طواثعیعی پؽ ػلغ کے ظیگؽ ًبى
آفیشل افؽاظ هػکوؼٍ ٹین کی ًوبئٌعگی کے لیئے
ًبهؿظ کؽ قکتی ہے۔
ثشؽؽیکہ هؿیع کہ ػلغ کویٹی کی ؽؽف قے
تشکیل ظی گئی ٹین لوکلٹی کے ثبلغ هكلوبى ػوؼت
هکیٌوں کی هیٹٌگ ثالئے گی اوؼ اى کو هػکوؼٍ
ؽؽیمہ کبؼ کے تست لوکلٹی هیں ؼہٌے والی
هكلوبى ػوؼتوں هیں قے ظو ػوؼتیں هٌتطت
کؽًے کے لیئے کہے گی ،خو پبک ہوں اوؼ لوکل
کویٹی کی هیوجؽ ثٌٌب چبہیں۔
()۵همبهی کویٹی کے هیوجؽاى اپٌے هیوجؽاى هیں
قے ایک هیوجؽ هٌتطت کؽیں گے ،خو قیکٌڈؼی
اقکول قؽٹیفکیٹ ؼکھتب ہو ،وٍ همبهی کویٹی کب
چیئؽهیي ہوگب ،اوؼ اگؽ ظو یب ؾائع افؽاظ ثؽاثؽ ووٹ
لیں گے تو اًتطبثبت کب ًتیدہ لؽػہ اًعاؾی کے
غؼیؼے ؽے کیب خبئے گب۔
()۱اـ ؽؽذ تشکیل ظی گئی همبهی کویٹی کب
ًوٹیفکیشي هتؼلمہ ػلغ کویٹی کی ؽؽف قے
خبؼی کیب خبئے گب۔
()۷لوکلٹی کب کوئی هیوجؽ خو هیوجؽاى کی اًتطبثی
کبؼؼوائی کے ًتبئح قے هتبثؽ ہوا ہو ،یب هتؼلمہ
همبهی کویٹی کے چیئؽهیي کے اًتطبة هیں هتبثؽ
ہوا ہو ،ػلغ کویٹی کو اپیل کؽ قکتب ہے۔
ثشؽؽیکہ ػلغ کویٹی کوئی ہعایت خبؼی ًہیں
کؽے گی یب کوئی ػجوؼی زکن خبؼی ًہیں کؽے
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گی ،ثشوول اقٹے آؼڈؼ کے ،اـ ػؽطہ کے
ظوؼاى خت تک کوئی اپیل ؾیؽ التوا ہے۔
()۸ػلغ کویٹی خف کو غیلی ظفؼہ ()۷کے تست
اپیل کی گئی ہے ،ایكے ولت کے ظوؼاى اپیل پؽ
فیظلہ کؽے گی ،خیكے ثیبى کیب گیب ہو اوؼ ػلغ
کویٹی کب فیظلہ زتوی ہوگب ،خف پؽ کكی ػعالت یب
ظیگؽ اضتیبؼی کے قبهٌے قوال ًہیں اٹھبیب خب
قکے گب۔
()۹همبهی کویٹی کب چیئؽهیي اوؼ هیوجؽ تیي قبلوں
کے لیئے ػہعٍ ؼکھیں گے اوؼ ظوثبؼٍ هٌتطت
ہوًے یب ظوثبؼا اٹھبًے کے لیئے اہل ہوں گے،
خیكے هؼبهلہ ہو:
ثشؽؽیکہ ػلغ کویٹی زکوهت قے هشبوؼت کے
ثؼع همبهی کویٹی کے چیئؽهیي یب هیوجؽ کو ػہعٍ
قےہٹب قکتی ہے یب ظوقؽے شطض کو چیئؽهیي
ًبهؿظ کؽ قکتی ہے ،یب خیكے هؼبهلہ ہو ،هیوجؽ
کے ؽوؼ پؽ اى کے چھوڑًے والے کی ؽؽف
قے ؼہتی هعت هکول کؽًے کے لیئے ًبهؿظ کؽ
قکتی ہے:
ثشؽؽیکہ هؿیع یہ کہ چیئؽهیي هكلكل ظو هؽتجہ ۳
قبلوں کے لیئے ػہعٍ ؼکھٌے قے ؾائع کے لیئے
اہل ًہیں ہوگب:
ثشؽؽیکہ یہ کہ ػلغ کویٹیً ،ئی همبهی کویٹی کی
تشکیل هیں ظیؽ کی طوؼت هیں ،همبهی کویٹی کو
ایكے ػؽطہ تک کبم خبؼی ؼکھٌے کے لیئے
کہہ قکتی ہے ،خو اـ کی هعت هکول ہوًے کے
ثؼع چھہ هبٍ قے ؾائع ًہ ہو۔
()۱۱چیئؽهیي یب هیوجؽ ػلغ کویٹی کو ؾیؽ ظقت
تسؽیؽی ؽوؼ پؽ اپٌے ػہعٍ قے اقتؼیفی ثھیح
قکتب ہے۔
یب
()۱۱غیلی ظفؼہ ( )۱کے تست ،چیئؽهیي
خیكے هؼبهلہ ہو ،هیوجؽ ػہعٍ پؽ تت تک کبم
خبؼی ؼکھے گب ،خت تک ػلغ کویٹی اـ کب
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اقتؼیفی لجول ًہ کؽے۔
()۱۲چیؽهیي یب هیوجؽ کے ػہعے پؽ کوئی ثھی
آقبهی ػہعے کے لیئے اہل شطض کے غؼیؼے
اًتطبثبت قے غیلی ظفؼہ ( )۴کی گٌدبئشوں کے
تست یب خیكے هؼبهلہ ہو غیلی ظفؼہ ( )۷کے تست
پؽ کی خبئے گی۔
()۱۳چیئؽهیي یب هیوجؽ هٌتطت یب اٹھبئے گئے،
خیكے هؼبهال ہو ،غیلی ظفؼہ ( )۱۲تست ،اـ قے
پہلے چھوڑًے والے کی ؽؽف قے ؼہتی هعت
کے لیئے ػہعٍ ؼکھہ قکے گب۔
۱۷۔خت تک کچھ اـ ایکٹ کے هتؼبظ ًہ ہو ،اـ
ایکٹ کے تست لبئن کؽظٍ یب تشکیل ظی گئی
کبوًكل یب کویٹی کب کوئی ثھی لعم یب کبؼؼوائی
ٔ
کبوًكل یب کویٹی هیں فمؾ آقبهی ،اـ کی
ایكی ٔ
تشکیل هیں ًمض کی ثٌیبظ پؽ غیؽ هوثؽ ًہیں ہوگب۔
۔کبوًكل اوؼ ظیگؽ کویٹیوں کے قبؼے هیوجؽاى
ٔ ۱۸
هكلوبى ہوں گے اوؼ خہبں کوئی ػہعٍ ؼکھٌے واال
هكلوبى ًہ ہوًے کی ثٌیبظ پؽ هیوجؽ ًہ ثي قکے،
کبوًكل
کبوًكل کی طوؼت هیں اوؼ ٔ
زکوهت ٔ
ػلغ کویٹیوں کی طوؼت هیں اـ کی خگہ پؽ
ایک هكلوبى آفیشل ًبهؿظ کؽے گی۔
۱۹۔ ()۱اگؽ اـ ایکٹ کے تست لبئن کؽظٍ یب
تشکیل ظی گئی یب کویٹی کے چیئؽهیي کب ػہعٍ کچھ
کبوًكل یب
ولت کے لیئے ضبلی ہے ،یب چیئؽهیي ٔ
کویٹی کی هیٹٌگ هیں غیؽ زبػؽ ہو ،هیٹٌگ اـ
قلكلے هیں ،خیكے هؼبهلہ ہو ،هیٹٌگ خف هیں
چیئؽهیي غیؽ زبػؽ ہے ،اـ کی طعاؼت کی
خبئے گی:
کبوًكل کی طوؼت هیں چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ کی
)ٔ (a
ؽؽف قے؛
)(bػلغ کویٹی کی طوؼت هیں ڈقٹؽیکٹ آفیكؽ
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(ؼویٌیو) کی ؽؽف قے؛
)(cهمبهی کویٹی کی طوؼت هیں هوخوظ هیوجؽاى
کی ؽؽف قے هٌتطت هیوجؽ کی ؽؽف قے:
ثشؽؽیکہ ػلغ کویٹی کے چیئؽهیي کی ػبؼػی
هؼػوؼی کی طوؼت هیں ،ڈقٹؽکٹ کوآؼڈیٌیشي
آفیكؽ ػلغ کویٹی کے چیئؽهیي کے کبم قؽاًدبم
ظے گب۔
کبوًكل ،ػلغ کویٹی کی طوؼت هیں
۲۱۔()۱اگؽ ٔ
اوؼ ػلغ کویٹی همبهی کویٹی کی طوؼت هیں اـ
ضیبل کی ہے کہ اـ ایکٹ کی تست تشکیل ظی
گئی کویٹی:
)(aاپٌی غهہ ظاؼیبں ًجھبًے کے الئك ًہیں ہے یب
هكلكل غهہ ظاؼیبں ًجھبًے هیں ًبکبم ہوتی ہے؛ یب
)(bاپٌے هؼبهالت کب اًتظبم کؽًے کے الئك ًہیں
ہے؛ یب
) (cػواهی هفبظ کے ضالف لعم اٹھبتی ہے؛ یب
)(dاپٌے اضتیبؼات قے ثبال تؽ لعم اٹھبتی ہے یب
غلؾ اقتؼوبل کؽتی ہے؛
)(eایكے هیوجؽاى کی اکثؽیت ہے خو پبک هكلوبى
ًہیں ہیں یب خو قوبج هطبلف قؽگؽهی هیں هلوث
کبوًكل یب خیكے هؼبهلہ ہو ،ػلغ کویٹی
ہیںٔ ،
ًوٹیفکیشي کے غؼیؼے هتؼلمہ کویٹی کے ایكے
ػؽطہ کے لیئے هؼطل کؽًے کب اػالى کؽ قکتی
ہے ،خو ایک قبل قے ؾائع ًہ ہو ،خیكے
ًوٹیفکیشي هیں ثیبى کیب گیب ہو:
کبوًكل یب ػلغ
ثشؽؽیکہ هؼطلی کب ػؽطہ اگؽ ٔ
کویٹی ػؽوؼی قودھے ،ایک قبل کے ػؽطہ
قے ثڑھب قکتی ہے۔
()۲خت کویٹی کے قلكلے هیں غیلی ظفؼہ ( )۱کے
تست اػالهیہ خبؼی کیب گیب ہے:
)(aکویٹی کے چیئؽهیي اوؼ هیوجؽ کب ػہعٍ ؼکھٌے
واال فؽظ خف کے زوالے قے لؽاؼظاظ ہو وٍ ػہعٍ
ًہیں ؼکھ قکیں گے؛
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)(bهؼطلی والے ػؽطہ کے ظوؼاى ػلغ کویٹی
کبوًكل کی ؽؽف قے همؽؼ
کے قبؼے کبمٔ ،
کؽظٍ ایڈهٌكٹؽیٹؽ قؽاًدبم ظے گب اوؼ همبهی کویٹی
کی طوؼت هیں ایكے کبم ػلغ کویٹی کی ؽؽف
قے همؽؼ کؽظٍ ایڈهٌكٹؽیٹؽ قؽاًدبم ظے گب؛ اوؼ
)(cهؼطلی کبػؽطہ ضتن ہوًے قے پہلے،
اًتطبثبت کؽائے خبئیں گے اوؼ ظوثبؼٍ کویٹی
تشکیل ظیٌے کے لیئے اـ ایکٹ کی گٌدبئشوں
کے تست اًتطبة یب ًبهؿظگی کی خبئے گی۔
کبوًكل ،ػلغ کویٹی کی طوؼت هیں اوؼ
()۳اگؽ ٔ
ػلغ کویٹی همبهی کویٹی کی طوؼت هیں اـ
ضیبل کی ہے کہ اـ ایکٹ کے تست تشکیل ظی
گئی کویٹی یب چیئؽهیي یب هیوجؽ:
)(aاـ کے اًتطبة ،اٹھبًے یب ًبهؿظگی کے ولت
تھب:
)(iپبک هكلوبى ًہیں تھب؛
)(iiثبلغ ًہیں تھب؛
)(iiiکویٹی کے ظائؽٍ اضتیبؼ هیں آًے والے ػاللے
کب هکیي ًہیں تھب؛
)(ivڈقچبؼج ًہ کیب گیب غہٌی هؽیغ تھب؛
)(vظهبغی تواؾى ظؼقت ًہیں تھب؛
)(viقوبج هطبلف قؽگؽهی هیں هلوث تھب؛ یب
)(bاـ کے اًتطبة ،اٹھبًے یب ًبهؿظگی والی تبؼیص
قے تیي قبل پہلے والے ػؽطہ کے ظوؼاى ؼہب
ہو:
) ۱۸۹۸(iکے کوڈ آف کؽهٌل پؽوقیدؽ کی ظفؼبت
 ۱۱۹ ،۱۱۸یب  ۱۱۱کے تست ثبًڈ تشکیل ظیٌے کب
زکن ظیب گیب ہو؛ یب
)(iiثعاضاللی کے خؽم هیں هلوث ہو؛ یب
)(cاـ کے اًتطبة ،اٹھبًے یب ًبهؿظگی کے ثؼع
شك ) (aکی غیلی شموں )(v) ،(iv) ،(iii) ،(ii) ،(i
یب ) (viیب شك ) (bکی غیلی شموں ) (ii) ،(iیب )(iii
هیں ثیبى کؽظٍ ًباہلی زبطل کی ہو؛
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)(dثغیؽ کكی هوؾوں قجت کے کویٹی کی هكلكل
تیي هیٹٌگؿ هیں قے غیؽ زبػؽ ؼہب ہو؛
)(eچیئؽهیي یب هیوجؽ کے ؽوؼ پؽ اضتیبؼ کے غلؾ
اقتؼوبل یب اپٌی غهیعاؼیوں کے ظوؼاى ثعػٌواًی کب
هؽتکت ہو  ،یب کویٹی کی کكی ؼلن یب خبئیعاظ هیں
کكی ًمظبى یب ،غلؾ ػولعؼآهع ،غلؾ هؼیبؼ یب غلؾ
اقتؼوبل کب غهہ ظاؼ ہو؛ یب
)(fؽجی ؽوؼ پؽ هؼػوؼ ہو گیب ہو یب کكی ثھی
زكبة قے چیئؽهیي یب هیوجؽ کے ؽوؼ پؽ کبم
قؽاًدبم ظیٌے قے ًباہل ہو گیب ہو؛ اوؼ
کبوًكل ،ػلغ کویٹی کی طوؼت هیں ،اوؼ
)ٔ (g
ػلغ کویٹی ،همبهی کویٹی کی طوؼت هیں،
لؽاؼظاظ کے غؼیؼے ایكے چیئؽهیي یب هیوجؽ کو
ػہعٍ قے ہٹب قکتی ہے۔
()۴اگؽ ،ایكی خبًچ پڑتبل کے ثؼع خو ػؽوؼی ہو
کبوًكل ،ػلغ کویٹی کی طوؼت هیں ،یب ػلغ
ٔ
کویٹی ،همبهی کویٹی کی طوؼت هیں ،اـ ضیبل
کی ہے کے کویٹی کب چیئؽهیي یب هیوجؽ یب کویٹی
کے قبتھ کبم کؽًے کے لیئے ؼکھب گیب هالؾم یب
اـ ایکٹ کے تست ؾکواح فٌڈ زبطل کؽًے واال
کوئی اظاؼٍ ،اپٌی غهیعاؼیبں ًجھبًے کے ظوؼاى
ثعػٌواًی کب هؽتکت تھب ،یب ؾکواح فٌڈ کے ًمظبى،
غلؾ ػولعؼآهع یب غلؾ اقتؼوبل کب غهیعاؼ ہے،
کبوًكل ،یب خیكے هؼبهلہ ہو ،ػلغ کویٹی ایكے
ٔ
چیئؽهیي ،هیوجؽ فؽظ یب اظاؼے کے ضالف کؽهٌل
کبؼؼوائی شؽوع کؽے گی۔
وػبزت  :غیلی ظفؼہ ( )۳کی شك ) (eاوؼ غیلی
ظفؼہ ( )۴کے همظع کے لیئے اظہبؼ ''ثعػٌواًی''
قے هؽاظ ظھوکہ ظہی ،کؽپشي ،ثے ایوبًی ،هي
پكٌعی ،الؽثب پؽوؼی ،خبى ثوخھ کؽ ثعاًتظبهی
کؽًب یب خبى ثوخھ کؽ فٌڈؾ کی هٌتملی اوؼ خف هیں
شبهل ہے ایكی ثعػٌواًی کی کوشش یب هعظ کؽًب۔
()۵خت کویٹی کب چیئؽهیي یب هیوجؽ ػہعٍ قے ہٹبیب
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خبتب ہے یب آفیف ؼکھٌے قے هٌغ کیب خبتب ہے،
ایكے چیئؽهیي یب هیوجؽ کے ػہعٍ پؽ آقبهی ایكے
ولت کے ظوؼاى اًتطبة ،اٹھبًے یب ًبهؿظگی کے
غؼیؼے خیكے هؼبهلہ ہو ،پؽ کی خبئے گی،
کبوًكل ؽے کؽے ،اـ ایکٹ کی
خیكے
ٔ
گٌدبئشوں کے تست ،اـ شطض کے غؼیؼے خو
ػہعٍ کے لیئے اہل ہو۔
()۱غیلی ظفؼہ ( )۵کے تست هٌتطت ،اٹھبیب گیب یب
ًبهؿظ کیب گیب چیئؽهیي یب هیوجؽ اـ قے پہلے
چھوڑًے والے کی ؽؽف قے ؼہتی هعت کے
لیئے ػہعٍ ؼکھ قکے گب۔
)کبوًكل ػلغ کویٹی یب همبهی کویٹی کے
(ٔ ۷
قلكلے هیں اـ ظفؼہ کی گػشتہ گٌدبئشوں کے
تست چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ کو اپٌے قبؼے اضتیبؼات
اوؼ کبم زوالے کؽ قکتی ہے۔
()۸غیلی ظفؼہ ( )۱کے تست ضتن کؽظٍ کویٹی کب
چیئؽهیي یب هیوجؽ یب غیلی ظفؼہ ( )۳کے تست ہٹبیب
گیب چیئؽهیي یب هیوجؽ ،ایكے ولت کے ظوؼاى اوؼ
کبوًكل کو اـ کے فیظلے پؽ ًظؽثبًی
اـ ؽؽذ ٔ
کے لیئے ظؼضواقت کؽے گب ،خیكے ثیبى کیب گیب
ہو ،اوؼ ایكے ًظؽثبًی کے ظؼضواقت گػاؼ کو
کبوًكل
قٌٌے کب ایک هولؼب فؽاہن کؽًے کے ثؼع ٔ
کب ظیب گیب فیظلہ زتوی ہوگب اوؼ کكی ػعالت یب
ظیگؽ اضتیبؼی کے قبهٌے قوال ًہیں اٹھبیب خب
قکے گب۔
۲۱۔( )۱خہبں همبهی کویٹی کی طوؼت هیں ،ػلغ
کویٹی ،ایكی خبًچ پڑتبل کے ثؼع خیكے وٍ
ػؽوؼی قودھے ،اـ ضیبل کی ہے کے کویٹی
کے هیوجؽاى کو چیئؽهیي پؽ ؾیبظٍ اػتوبظ ًہیں ؼہب،
ػلغ کویٹی ثیبى کؽظٍ ؽؽیمہ کبؼ کے تست
چیئؽهیي کو ػہعے قے ہٹب قکتی ہے۔
()۲خہبں همبهی کویٹی کے هیوجؽ کی طوؼت هیں
یب توبم همبهی کویٹی کی طوؼت هیں ،ػلغ کویٹی
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ایكی خبًچ پڑتبل کے ثؼع خیكے وٍ هٌبقت
قودھے ،اـ ضیبل کی ہے کہ لوکلٹی کے ثبلغ
هكلوبى هکیٌوں کی ًظؽ هیں هیوجؽ یب قبؼی کویٹی
اػتوبظ کھو ثیٹھی ہے ،هیوجؽ کو اپٌے ػہعے قے
ہٹب قکتی ہے یب قبؼی کویٹی کو تسلیل کؽ قکتی
ہے۔
()۳چیئؽهیي یب هیوجؽ یب هیوجؽاى کی اـ ؽؽذ
ہوئی آقبهی کب ػلغ کویٹی کی ؽؽف قے
ًوٹیفکیشي ًکبال خبئے گب اوؼ اـ ایکٹ کی
گٌدبئشوں کے تست وٍ پؽ کی خبئے گی۔
۲۲۔اـ ایکٹ کے تست اًتظبهی ًظبم هسکوہ کے
غؼیؼے چلے گب،خف کو چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ کے
ؽوؼ پؽ خبًب خبئے گب ،یب زکوهت کے هسکوہ کب
زظہ ہوگب اوؼ اـ هیں شبهل ہو قکتی ہیں ایكی
تٌظیویں خو قوبخی تسفع اوؼ ظیگؽ کبم قؽاًدبم
ظے ؼہی ہوں اوؼ خو چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ کے ہیں۔
۲۳۔اـ ایکٹ کے اًتظبهبت هیں هظؽوف ہؽ فؽظ
یب همؽؼ کؽظٍ ہؽ فؽظ پبکكتبى پیٌل کوڈ کی ظفؼہ ۲۱
کے همظع کے تست پجلک قؽوًٹ قودھب خبئے
گب۔
وػبزت:اـ ظفؼہ کے همبطع کے لیئے ،ػلغ
کویٹی اوؼ همبهی کویٹی کب چیئؽهیي اوؼ هیوجؽ اـ
ایکٹ کے اًتظبهبت هیں هظؽوف افؽاظ ہوں گے۔
ببةVI-
متفزقبت
Chapter-VI
Miscellaneous
کبوًكل قے
۲۴۔زکوهت اقالهی ًظؽیبتی
ٔ
هشبؼوؼت کے ثؼع قؽکبؼی گؿیٹ هیں ًوٹیفکیشي
کے غؼیؼے کیكؿ یب افؽاظ کے کكی هطظوص
ؽجمے کو ؾکواح یب ػشؽ کی الؾهی اظائیگی قے
اقتثٌی ظے قکتی ہے۔
۲۵۔زکوهت قؽکبؼی گؿیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے
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غؼیؼے اـ ایکٹ کے همبطع زبطل کؽًے کے
لیئے لواػع تشکیل ظے قکتی ہے۔
کبوًكل ،چیف ایڈهٌكٹؽیٹؽ ،ػلغ کویٹی یب
۲۶۔ ٔ
همبهی کویٹی ،اپٌے ظائؽٍ کبؼ کے اًعؼ ،هتؼلمہ
افؽاظ یب ایدٌكیوں قے ایكی هؼلوهبت یب ؼکبؼڈ
ؽلت کؽ قکتی ہے اوؼ ایكی ہعایبت خبؼی کؽ
قکتی ہے ،خیكے وٍ اـ ایکٹ کے تست اپٌے
کبم قؽاًدبم ظیٌے کے لیئے کبؼکؽظگی کے لیئے
ػؽوؼی قودھے۔
۲۷۔()۱کكی فؽظ کے ضالف کوئی کیف،
کبؼؼوائی یب لبًوًی کبؼؼوائی ًہیں کی خبئے گی،
اگؽ اـ ًے کچھ اچھی ًیت قے کیب ہو یب اـ
ایکٹ یب لبػعے کے تست کؽًب چبہب ہو۔
()۲اـ ایکٹ یب کكی لبػعے کے تست کچھ کیب گیب
ہو یب کوئی لعم اٹھبیب گیب ہو تو کكی ثھی ػعالت هیں
قوال ًہیں اٹھبیب خبئے گب ،یب قوال اٹھبًے کی
اخبؾت ًہیں ظی خبئے گی۔
()۳کوئی ثھی ػعالت کوئی فیظلہ ًہیں قٌبئے گی
یب کوئی زکن خبؼی ًہیں کؽے گی ٍ ،ہی کوئی
ػعالت اـ ایکٹ یب کكی لبػعے کے تست کیئے
گئے کكی ثھی کبم یب کچھ ثھی کؽًے کے اؼاظے
یب کوئی لعم اٹھبًے یب لعم اٹھبًے کے اؼاظے کے
قلكلے هیں کوئی کبؼؼوائی ًہیں کؽے گی۔
۲۸۔()۱توبم هوخوظٍ ػلغ ؾکواح اوؼ ػشؽ کویٹیبں،
ٹبوى ؾکواح اوؼ ػشؽ کویٹیبں اوؼ همبهی ؾکواح اوؼ
ٔ
ػشؽ کویٹیبں ایكی تبؼیص قے تسلیل ہو خبئیں گی
یب کبم کؽًب چھوڑ ظیں گی خو زکوهت کی ؽؽف
قے ثیبى کی گئی ہو۔
()۲غیلی ظفؼہ ( )۱کے تست کویٹیوں کے تسلیل
ہوًے پؽ اـ ایکٹ کی گٌدبئشوں کے تست
زکوهت کی ؽؽف قے ثیبى کؽظٍ ولت کے ظوؼاى
ًئی کویٹیبں تشکیل ظی خبئیں گی۔
۲۹۔()۱قٌعھ طوثہ هیں ًبفػ ؾکواح اوؼ ػشؽ
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آؼڈیٌٌف ۱۹۸۱ ،کی گٌدبئشیں هٌكوش کی خبتی
ہیں۔
()۲خت تک غیلی ظفؼہ ( )۱کے تست هٌكوضی ًہ
ہو ،تت تک قٌعھ طوثہ کے قلكلے هیں ؾکواح
اوؼ ػشؽ آؼڈیٌٌف ۱۹۸۱ ،کے تست تشکیل ظیئے
گئے لواػع اوؼ خبؼی کؽظٍ ًوٹیفکیشٌؿ اوؼ
ازکبهبت ًبفػ ؼہیں گے ،خت تک اى کو تجعیل کیب
خبئے ،هٌكوش کیب خبئے یب هدبؾ اضتیبؼی کی
ؽؽف قے تؽهین کی خبئے۔
۳۱۔زکوهت ایكی گٌدبئشیں تشکیل ظے قکتی ہے
خو اـ ایکٹ کے همبطع زبطل کؽًے کے لیئے
هوخوظ ؼکبوٹیں ہٹبًے کے لیئے ػؽوؼی ہوں۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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