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ایکٹ جس کے شریعے حکوهت کے هرتلف کھبتوں هیں
سرکبری هالزهت هیں ضن کیئےگئےکچھ هالزهیي کی
هالزهت کو هستقل کیبجبئے گب۔
جیسب کہ عواهی هفبزات کے لئے حکوهت کے هرتلف
کھبتوں هیں سرکبری هالزهت هیں ضن کیئےگئےکچھ
هالزهوں کی هالزهت کو هستقل کرًب ضروری ہوگیب ہے
جو کہ اس طرح ہوگی۔
اس کو اس طرح سےعول هیں الیبجبئے گب۔
 )۱(.2اس ایکٹ کو سٌسھ سرکبری هالزم (ضن شسٍ کی
هستقلی) ایکٹ 3122 ،کہب جبئے گب۔

 )۱( .3اس ایکٹ هیں ،جب تککچھوضووى اور هفہوم
کے هتضبز ًہ ہو ،تب تک
)’ (aضن‘ کرًب سے هراز اور جس هیں شبهل ہیں
وفبقی حکوهت ،حکوهت  ،کبرپوریشي ،
کبوًسل ،قبًوى سبز ببڈی یب وفبقی حکوهت کی
ٔ
طرف سے قبئن کیئےگئے یب زیر ضببطہ کسی
اتھبر ٹی کے کسی هالزم کبضن ہوًب۔
)’ (bحکوهت‘سے هراز سٌسھ حکوهت :اور
(’ )cعہسٍ‘سے هراز حکوهت کی طرف سے هٌظور
کیب گیب کوئی بھی عہسٍ کسی بھی هوجوز گروپ
یب کیڈر هیں۔
 )2( .4جب تک کچھ سٌسھ سرکبری هالزم ایکٹ،
 2794یب اکے تحت بٌبئے گئے قواعس ،یبکسی
ڈکری  ،حکن یب عسالتی فیصلےکے برعکس ًہ
ہوصوبے سے هٌسلک هعبهالت کی عہسے پر
سرکبری هالزم کے طور پر ضن کیئے گئے
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هالزم اور اس ایکٹ کی شروعبت والی تبرید پر
یب اس سے پہلے عہسٍ رکھٌے ،اس کے ضن
ہوًے والی تبرید سے سوجھب جبئے گب۔
 .3حکوهت کسی سبوی عھسے پر ضن کئیے
گئے سرکبری هال زم ،اس کی سٌیبرٹی طے
کرًے کے هقصس کے لیئے اس کے ضن ہوًے
سے پہلے سے سبوی عھسے پر اى کو هستقل
هالزهت کب فبئسٍ زیب جبئے گب۔
.5

سٌسھ سرکبری هالزم (ضن شسٍ کی هستقلی)
ٓارڈیٌٌس ۱۱۱۱ ،کو هٌسوخ کیب جبتب ہے۔

نوٹ :ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے
لئے ہے ،جسے کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب سکتب۔
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