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 ]۱۹۸۱هئی  ۲۱[
آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے کشاچی ڈویضى هیں پبًی 

 ثوسڈ قبئن کیب جبئے گب۔کی فشاہوی کے لیئے 

جیغب کہ کشاچی ڈویضى هیں پبًی کی فشاہوی کے لیئے 

 ثوسڈ قبئن کشًب هققود ہے، جو اط طشح ہوگب۔

کے اعالى اوس  ۱۹۷۷اة اط لیئے، پبًچویں جوالئی 

کی سوؽٌی  ۱۹۸۱پشوویضًل کبًغٹی ٹیوؽي آسڈس، 

هیں گوسًش عٌذھ ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز 

 یب ہے:کشًب فشهب

 Iثبة۔ 

 (Preliminary)ؽشوعبتی 

( اط آسڈیٌٌظ کو کشاچی واٹش هئٌیجوٌٹ ثوسڈ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۸۱آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

 

۔ اط آسڈیٌٌظ هیں جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم ۲

 کے هتضبد ًہیں، تت تک:

(a)  ''کشاچی ڈولپوٌٹ اتھبسٹی هطلت ''اتھبسٹی

کے  Vکے فذاستی حکن ًوجش  ۱۹۵۱جو 

 تحت قبئن کی گئی۔

(b)  کے تحت کشاچی واٹش  ۳''ثوسڈ'' هطلت دفعہ

 هئٌیجوٌٹ ثوسڈ؛

(c)  کبسپوسیؾي'' هطلت کشاچی هیٹشوپولیٹي''

 کبسپوسیؾي؛

(d) حکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛'' 

(e)  جٌشل هئٌیجش'' هطلت ثوسڈ کب جٌشل هئٌیجش''

وٍ ؽخـ جو وقتی طوس جظ هیں ؽبهل ہے 

پش جٌشل هئٌیجش کی خذهبت عشاًجبم دے سہب 

 ہو؛

(f)  هیوجش'' هطلت ثوسڈ کب هیوجش اوس جظ هیں''

اط کب چیئشهیي اوس وائیظ چیئشهیي ثھی 

 ؽبهل ہیں؛ اوس

(g)  ثیبى کشدٍ'' هطلت قواعذ هیں ثیبى کشدٍ یب''
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اط آسڈیٌٌظ کے تحت ثٌبئے گئے ضواثظ 

 هیں ثیبى کشدٍ۔

 IIببة۔ 

 کی بنبوٹبورڈ 

Constitution of Board 

( اط آسڈیٌٌظ کے هقبفذ حبفل کشًے کے ۱۔ )۳

لیئے یہبں ایک ثوسڈ ثٌبیب جبئے گب، جظ کو کشاچی 

 واٹش هئٌیجوٌٹ ثوسڈ کہب جبئے گب۔

(ثوسڈ ایک ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگب، جظ کو اط ۲)

آسڈیٌٌظ کی گٌجبئؾوں کے تحت  دوًوں اقغبم کی 

یذاد حبفل کشًے اوس هتحشک اوس غیش هتحشک جبئ

سکھٌے کے اختیبس کے عبتھ پشپیچوئل عکغیؾي اوس 

کبهي عیل ہوگی، اوس هزکوسٍ ًبم عے کیظ کش عکے 

 گب اوس اط کے خالف کیظ کیب جب عکتب ہے۔

( ثوسڈ ایغے عشکبسی اوس غیش عشکبسی ۱۔ )۴

 هیوجشاى پش هؾتول ہوگب، جیغے حکوهت هقشس کشے۔

کشاچی کب چیئشهیي  ( ڈویضًل کوآسڈیٌیؾي کویٹی،۲)

 ثوسڈ کب چیئشهیي ہوگب۔

(اتھبسٹی کب ڈائشیکٹش جٌشل ثوسڈ کب وائیظ چیئشهیي ۳)

 ہوگب۔

 (جٌشل هئٌیجش ثوسڈ کب عیکشیٹشی ہوگب۔۴)

(ایک ًبى آفیؾل هیوجش دو عبلوں کے لیئے آفیظ ۵)

سکھ عکے گب، جت تک وٍ حکوهت کو خظ کے 

طشف رسیعے اعتعیفٰی ًہ دے، یب اط کو حکوهت کی 

عے تحشیشی طوس پش پیؾگی عجت ثتب کش ہٹبیب ًہ 

 جبئے۔

(اتفبقی آعبهی کی فوست هیں ثبقی هذت کے لیئے ۶)

 اط کی جگہ پش ایک هیوجش هقشس کیب جبئے گب۔

۔ جٌشل هئٌیجش ثوسڈ کب چیف ایگضیکیوٹی ہوگب اوس ۵

ایغے اختیبسات اعتعوبل کشے گب اوس ایغے کبم 

ثوسڈ کی طشف  عشاًجبم دے گب، جیغے وقت ثوقت

 عے اط کو دیئے جبئیں۔

( حکوهت ایغی اہلیت اوس ایغی ؽشائظ اوس ۱۔ )۶
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ضواثظ کے تحت ایک ؽخـ کو جٌشل هئٌیجش هقشس 

 کشے گی، جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

کے خالف هتعیي ؽذٍ طشیقیکبس کے (جٌشل هئٌیجش ۲)

 کی جب عکے گی۔اًتظبهی کبسسوائی هطبثق 

کی هٌظوسی عے،  حکوهتوقت ثوقت ( ثوسڈ ۱۔ )۱

ٹبف کب ؽیڈول اط هؾیشوں، عولذاسوں اوس دیگش اع

کے لیئے تیبس یب سوائیض کش عکتب  کی ثہتش کبسکشدگی

ہے اوس ایغے هؾیش، عولذاس اوس اعٹبف ایغی ؽشائظ 

اوس ضواثظ پش هقشس کش عکتب ہے، جیغے ثیبى کیب گیب 

 ہو۔

( کے تحت هقشس کشدٍ ثوسڈ کے ۱(ریلی دفعہ )۲)

ے خالف هتعیي ؽذٍ طشیقیکبس کے هطبثق یي کهالصه

 کی جب عکتی ہے۔ اًتظبهی کبسسوائی 

(وٍ عت کبسپوسیؾي یب اتھبسٹی کے هالصهیي جو ۳)

واٹش عپالئی عے هٌغلک خذهبت عشاًجبم دے سہے 

ہوں، وٍ اط آسڈیٌٌظ کے ًبفز ہوًے کے ایک دم ثعذ 

ثوسڈ کی طشف ثذلی کیئے جبئیں گے یب جیغے 

یب اتھبسٹی کی هؾبوست عے حکوهت کبسپوسیؾي 

کشے یب ثذلی کیئے گئے هالصهیي کو اى ؽشائظ و 

ضواثظ پش سکھب جبئے گب جو حکوهت هقشس کشے گی 

لیکي وٍ ؽشائظ و ضواثظ ثذلی عے پہلے والے ؽشائظ 

 اوس هشاعبت عے کن ًہ ہوں گے۔

ثوسڈ کے عت فیقلے اط کی هیٹٌگظ هیں ( ۱۔ )۸

 کیب گیب ہو۔ اط طشح کیئے جبئیں گے، جیغے ثیبى

(ثوسڈ کی عبسی هیوجش ؽپ کب دو تہبئی حقہ ہوًے ۲)

 عے هیٹٌگ کب کوسم پوسا ہوگب۔

(ثوسڈ کب کوئی عول یب کوئی کبسسوائی کغی ۳)

آعبهی، یب ثوسڈ کی ثٌبوٹ هیں کغی ًقـ کی فوست 

 هیں غیش هوثش ًہیں ہوگی۔

 IIIثبة۔ 

 ثوسڈ کے اختیبسات اوس کبم کبج

Powers and Functions of the Board 

۔ هبعوائے اط کے کہ وقتی طوس پش ًبفز کغی قبًوى ۹
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هیں کچھ ؽبهل ہو، ثوسڈ کبسپوسیؾي اوس اتھبسٹی کے 

 عالوٍ ہوگب:

(i) ضى اتھبسٹی کے فلٹش پالًٹظ هیں عے کشاچی ڈوی

 ؛هیں پبًی کی فشاہن اوس تقغین کب رهیواس ہوگی

یہ اتھبسٹی کب فشك ہوگب کہ وٍ پبًی کے وضبحت: 

 رخیشے عے فلٹش پالًٹظ تک پبًی هہیب کشے؛

(ii) فلٹش پالًٹظ کے ثعذ، پبًی کی فشاہوی عے هٌغلک

 عبسے کبهوں کو عٌجھبلٌب اوس اًتظبم کشًب؛

(iii) اوس وقت ثوقت پبًی کی حبلت هعلوم کشے گی

حکوهت کو پبًی کی فشاہوی ثڑھبًے کے لیئے ًئی 

اعکین کی عفبسػ کشے گی یب هوجودٍ اعکین پش 

 ًظشثبًی کشے گی؛

(iv) ثیبى کیئے گئے طشیقے کے تحت، فبسفیي کو

پبًی کے کٌیکؾي دے عکتی ہے یب ٹیٌکشوں کے 

 رسیعے پبًی فشاہن کش عکتی ہے؛

(v) ثیبى کیئے گئے طشیقے کے تحت پبًی کب هعبوضہ

ثبصیبة کش عکتی ہے، ثڑھب عکتی ہے، کن کش عکتی 

ذم پبًی ہے یب ًظشثبًی کش عکتی ہے، ثؾشطیکہ ایغب ق

کی فشاہوی کے ''کوئی ًققبى ًہ کوئی فبئذٍ'' کے ثٌیبد 

 پش کیب جبئے؛

(vi) ،پبًی کب هعبوضہ ثبصیبة کشًے کب اختیبس ہوگب

جظ هیں فبسفیي کی طشف ایغے هعبوضے کی 

 ثقبیبجبت ؽبهل ہوں گی؛

(vii) یب اگش  اختیبس ہوگب اوسثبصیبثی کے لیئے اط کو

ثوسڈ کی طشف عے هقشس کشدٍ وقت پش ثقبیبجبت ادا 

واجت االدا هعبوضے عے ًہیں کی جبئیں گے تو 

 ۔ دوگٌبٍ جشهبًہ لگبًے کب ثھی اختیبس ہوگب

 IVثبة۔ 

 هبلیبت، جبًچ پڑتبل اوس اکبٔوًٹظ

Finance, Audit and Accounts 

کشاچی هئٌیجوٌٹ فٌڈ کے ًبم عے ثوسڈ کب ( ۱۔ )۱۱

 فٌڈ ہوگب۔ ایک علحذٍ

 (فٌڈط هؾتول ہوں گے:۲)

 

 

 آڈٹ اوس اکبٔوًٹظ

Audit and 

Accounts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثجٹ

Budget 
 اکبٔوًٹظ اوس آڈٹ

Accounts and 

Audit 
 

 

 

 
 ثقبیبجبت کی ثبصیبثی

Recovery of 

Dues 
 اختیبسات کی هٌتقلی

Delegation of 

Powers 

 
 حکوهت کی ہذایبت



 
7 

(a)حکوهت کے طشف عے هلی گشاًٹظ اوس عجغڈی؛ 

(b) ٍثوسڈ کی طشف عے جوع کشدٍ یب حبفل ؽذ

 قشك؛

(c) اط آسڈیٌٌظ کے تحت پبًی کب هعبوضہ جوع

کشًے اوس دیگش ثیچٌے کی کبسسوایبى، فیظ، کویؾي 

 اوس دیگش خذهبت کی ادائگی جوع کشًب؛ اوس

(d)  ثوسڈ کی طشف عے حبفل ؽذٍ دیگش عبسی

 اسقبم؛

(فٌڈ هیں جوع ؽذٍ اسقبم ثوسڈ کی طشف عے هٌظوس ۳)

 ؽذٍ ایک ثیٌک هیں جوع کی جبئیں گی۔

(ثوسڈ اپٌے فٌڈط کغی وفبقی یب فوثبئی حکوهت ۴)

کی عکیوسٹی هیں یب ثوسڈ کی طشف عے هٌظوس ؽذٍ 

 کغی دیگش عکیوسٹی هیں لگبئے گب۔

کشدٍ طشیقیکبس کے  عبالًہ ثجٹ هتعیي۔ ثوسڈ کی ۱۱

 تحت تیبس کی اوس هٌظوس کی جبئے گی۔

کشدٍ طشیقے کے  هتعیي( ثوسڈ اپٌے اکبٔوًٹظ  ۱۔ )۱۲

 اًتظبم کشے گب۔ایغب گب یب سکھے تحت 

(ثوسڈ کے اکبٔوًٹظ هبلی عبل کے دوساى کن اص کن ۲)

ایک هشتجہ حکوهت کی طشف عے هٌظوس ؽذٍ 

کی طشف عے آڈٹ کیئے  چبسٹشڈ اکبٔوًٹظ کی فشم

 جبئیں گے۔

(ہش هبلی عبل کے ختن ہوًے عے چبس هبٍ کے اًذس ۳)

کے حوالے ( کے تحت اکبٔوًٹظ کی آڈٹ ۲ریلی دفعہ )

حکوهت کو پیؼ کشًب  (Statement)عے ایک ثیبى 

 پڑے گب۔

۔ کغی ثھی ؽخـ کی طشف عے ثوسڈ کی طشف ۱۳

قبثل عت ثقبیبجبت لیٌڈ سویٌیو کی ثقبیبجبت کی هذ هیں 

 واپغی ہوں گی۔
 

۔ ثوسڈ عبم یب خبؿ حکن کے رسیعے اوس حکوهت ۱۴

کے ایغے احکبهبت کے تحت، اگش کوئی ہوں، اوس 

ایغی ؽشائظ پش جو ثوسڈ ًبفز کشے، چیئشهیي، جٌشل 

هیٌیجش یب اط کے عولذاس یب هالصم کی طشف اپٌے 
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کوئی اختیبسات یب کبم کبج یب اط کے هبتحت کغی 

کی اختیبسات یب کبم کبج حوالے کش  عولذاس یب اتھبسٹی

 عکتب ہے۔

( حکوهت وقت ثوقت ایغی ہذایبت دے عکتی ۱۔ )۱۵

ہے، یب ثوسڈ عے کوئی هعلوهبت کب کبغزات طلت کش 

عکتی ہے، جو وٍ ضشوسی عوجھے اوس یہ ثوسڈ کی 

رهیواسی ہوگی کہ ایغی ہذایبت پش ایغی هعلوهبت اوس 

 کبغزات فشاہن کشے۔

ئظ کے تحت، اگش کوئی ہو، (حکوهت، ایغی ؽشا۲)

جیغے ثیبى کیب گیب ہو، ثوسڈ عے کوئی اوس کبم یب اط 

کے عبم سواجی کبهوں عے اضبفی کبم کشوا عکتی 

 ہے، جیغے وٍ هٌبعت عوجھے۔

 اپیل هٌذسجہ ریل طشیقے عے ہو عکے گی:۔ ۱۶

(a)  حکوهت کو ثوسڈ کے فیقلے کے حوالے

 ؛عے

(b) هبتحت کغی عولذاس یب  ثوسڈ کو اط کے

 ۔کے حوالے عےاختیبسی 

۔ کوئی کیظ یب قبًوًی کبسسوائی حکوهت، ثوسڈ یب ۱۱

کغی هیوجش، عولذاس یب ثوسڈ کے هالصهیي کے خالف 

ًہیں ہو عکے گی، اگش اًہوں ًے اط آسڈیٌٌظ یب اط 

کے تحت ثٌبئے گئے قوائذ اوس ضواثظ کے تحت ًیک 

 ب اسادٍ کیب ہو۔کچھ کشًے کًیتی عے کچھ کیب کو یب 

( حکوهت اط آسڈیٌٌظ کے هقبفذ پوسے ۱۔ )۱۸

 کشًے کے لیئے قوائذ ثٌب عکتی ہے۔

(خبؿ طوس پش اوس هٌذسجہ ثبال اختیبسات عے ۲)

 :کب هققذ ہوگبتعقت کے عالوٍ، قوائذ 

(i)  جٌشل هیٌیجش، دیگش عولذاسوں، هؾیشوں اوس ثوسڈ

هتعیي  کے اعٹبف کی هالصهت کے ؽشائظ اوس ضواثظ

 ؛کشًب

(ii) هالصهیي اوس جٌشل هئٌیجش عویت اى کی

فالحیتوں، کبسکشدگع اوس ًظن و ضجظ قبئن سکھٌب اوس 

 ؛اط حوالے عے اى کے خالف اًتظبهی قذم اٹھبًب

(iii) ثوسڈ اوس کغی عولذاس یب اختیبسی کے فیقلوں

 سکبوٹیں ہٹبًب

Removal of 
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(iv) ،ثڑھبًب، کن کشًب یب پبًی کب هعبوضہ وفول کشًب

 ًظشثبًی کشًے کب طشیقیکبس؛

(v) عبالًہ ثجٹ تیبس کشًب اوس اعی طشیقے عے

 اوس آڈٹ کب طشیقیکبس۔سکھٌے اکبٔوًٹظ 

( اط آسڈیٌٌظ اوس قوائذ کی گٌجبئؾوں کے ۱۔ )۱۹

تحت، ثوسڈ حکوهت کی هٌظوسی عے، اط آسڈیٌٌظ 

کے هقبفذ حبفل کشًے کے لیئے ضواثظ ثٌب عکتب 

 ہے۔

(خبؿ طوس پش اوس هٌذسجہ ثبال اختیبسات کی عبم ۲)

حیثیت عے تعقت کے عالوٍ، ایغے ضواثظ فشاہن 

 کش عکتے ہیں:

(i)ثوسڈ کی هیٹٌگظ اوس ایغی هیٹٌگظ کب طشیقیکبس؛ 

(ii) فی کی ادائگی ثؾوول پبًی کی فشاہوی کے لیئے

 کے لیئے دسخواعتوں کب طشیقیکبس؛

(iii) کی دیش اوس ادائگی هیں لیٌے پبًی کب هعبوضہ

 فوست هیں جشهبًہ لگبًے کب طشیقیکبس۔

اط آسڈیٌٌظ کی کغی ثھی گٌجبئؼ کو ًبفز ۔ جہبں ۲۱

اط آسڈیٌٌظ کے عول هیں کشًے کے علغلے هیں، 

آًے کے ثبسٍ هبٍ کے دوساى کوئی سکبوٹ پیؼ آئے، 

سکبوٹوں کو ہٹبًے کے لیئے خبؿ  ایغیحکوهت 

 ہذایبت دے عکتی ہے۔

 

آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت نوٹ: 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


