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ایکٹ جظ کی توعظ عے عٌذھ طوبہ هیں ہیلتھ 

 فبٔوًڈیشي قبئن کی جبئے گی۔

جیغب کہ عٌذھ طوبہ خبص طوس پش پغوبًذٍ اوس کن 

عہولیبت والے عالقوں اوس دیہی عالقوں هیں طحت 

کے شعبے کو فشوغ دالًے، تشقی دالًے اوس هبلی 

هذد اوس اط عے هتعلقہ هعبهالت  کے لیئے ہیلتھ 

عیٌٹش کے قیبم کے لیئے گٌجبئشیں تشکیل دیٌب هقظود 

 ہے؛

 کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب: ط۱

( اط ایکٹ کو عٌذھ ہیلتھ فبٔوًڈیشي ایکٹ، ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۹۲

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

 

۔ اط ایکٹ هیں جب تک کچھ هضووى اوس هفہوم ۲

 کے هتضبد ًہ ہو، تب تک:

(a)  بوسڈ'' هطلب اط ایکٹ کے تحت تشکیل دیب''

 گیب بوسڈ؛

(b)  فبٔوًڈیشي کی کوبئی اوس خشچ ''بجٹ'' هطلب

 کب عبالًہ عشکبسی اعٹیٹوٌٹ؛

(c) چیئشهیي'' هطلب بوسڈ کب چیئشهیي؛'' 

(d) فبٔوًڈیشي'' هطلب عٌذھ ہیلتھ فبٔوًڈیشي؛'' 

(e) فٌڈ'' هطلب فبٔوًڈیشي کب فٌڈ؛'' 

(f) حکوهت'' هطلب عٌذھ حکوهت؛'' 

(g)  هیٌیجٌگ ڈائشیکٹش'' هطلب فبٔوًڈیشي کب''

 هیٌیجٌگ ڈائشیکٹش؛

(h)  ''هطلب بوسڈ کب هیوبش؛''هیوبش 

(i)  بیبى کشدٍ'' هطلب قواعذ یب ضوابظ کے''

 تحت بیبى کشدٍ؛

(j)  کے تحت تشکیل  ''ضوابظ'' هطلب اط ایکٹ

 ضوابظ؛

(k)  قواعذ'' اط ایکٹ کے تحت تشکیل دیئے''

 گئے قواعذ۔

( حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي ۱۔ )۳
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رسیعے فبٔوًڈیشي قبئن کش عکتی ہے،  جظ کو عٌذھ 

 فبٔوًڈیشي کہب جبئے گب۔ہیلتھ 

( فبٔوًڈیشي ایک ببڈی کبسپوسیٹ ہوگی، جظ کو اط ۲)

ایکٹ کی گٌجبئشوں کے تحت  دوًوں اقغبم کی هٌقولہ 

اوس غیش هٌقولہ  جبئیذاد حبطل کشًے، سکھٌے اوس 

ًیکبل کشًے کے عبتھ حقیقی واسثی اوس  عبم هہش 

ہوگی اوس هزکوسٍ ًبم عے کیظ کش عکے گی اوس اط 

 ہو عکے گب۔ پش کیظ

 (فبٔوًڈیشي کب ہیڈ کواسٹش کشاچی هیں ہوگب۔۳)

( فبٔوًڈیشي ایغے عبسے اقذام لے گی جو طوبہ ۱۔ )۴

خبص طوس پش پغوبًذٍ اوس کن عہولیبت والے اوس 

دیہی عالقوں هیں طحت کی خذهبت کو فشوغ دالًے، 

 تشقی دالًے اوس هبلی هذد کے لیئے ضشوسی ہوں۔

هزکوسٍ کبهوں کی عبم حیثیت هیں ( ۱(ریلی دفعہ )۲)

 عے تضبد کے عالوٍ، فبٔوًڈیشي:

(a)  طحت کے اداسے اوس ایغے هتعلقہ پشوجیکٹ

 قبئن کش عکتی ہے یب قبئن کشًے کب عبب بي عکتی ہے؛

(b)  ،غیش کبسوببسی اداسوں کو صهیي کی خشیذاسی

عوبستوں کی تعویش، عبهبى، فشًیچش کی خشیذاسی اوس 

 کے لیئے گشاًٹظ دے گی؛ دوعشے هتعلقہ پشوجیکٹظ

(c)  طحت کے اداسوں کو قشع دیٌب اوس ڈاکٹشوں کو

 ہغپتبل کلیٌکظ، ڈعپیٌغشیوں، طحت هشاکض اوس 

 کھولٌے کے لیئے قشع دیٌب؛

(d)  طحت کے اداسوں اوس ڈاکٹشوں کو شیڈول بیٌک

اوس هبلیبتی اداسوں عے قشع حبطل کشًے هیں هذد 

 کشًب؛

(e)  دلچغپی سکھٌے والے افشاد یب افشاد کی ببڈی کے

طحت کے اداسوں کو حکوهت، ڈولپوٌٹ اتھبسٹیض اوس 

حکوهت کے صیش دعت ہبٔوعٌگ ایجٌغیض عے طحت 

کی خذهبت کے هقظذ کے لیئے پالٹ یب صهیي لیض پش 

 لیٌب یب فشوخت کشًب؛

(f)  پبپولیشي ویلفیئش پشوگشاهوں کے لیئے ضشوسی

 عہولیبت فشاہن کشًب اوس ًجی عیکٹش کی هذد کشًب؛

 فبٔوًڈیشي کے کبم
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(g)  ایغےدوعشے کبم عشاًجبم دیٌب جو حکوهت کی

 طشف عے عوًپے جبئیں؛

(h)  ،عبم طوس پش ایغے اقذام یب چیضیں جبسی سکھٌب

کشًب اوس ادا کشًب، جو هٌذسجہ ببال پشوجیکٹظ کو 

 لیئے ضشوسی اوس فبئذٍ هٌذ ہوں۔ هکول کشًے کے

کی پیشگی اجبصت عے اوس ( فبٔوًڈیشي حکوهت ۳)

آئیي کے تحت،  لوگوں کی طحت کی بہتشی کے 

هقظذ کے لیئے پشوجیکٹظ کے لیئے هطلوبہ 

قشضوں اوس گشاًٹظ کے لیئے  قوهی اوس بیي 

 االقواهی ایجٌغیوں تک سعبئی لگبئے گی۔

اًتظبم بوسڈ کے  (فبٔوًڈیشي کی عبم ہذایت اوس۱۔)۵

صیش دعت ہوں گے، جو عبسے اختیبس اعتعوبل کشے 

گب اوس عبسے اقذام لے گب اوس چیضیں کشے گب، جو 

 فبٔوًڈیشي کی طشف عے کشًے الئق ہوں۔

کو فشوغ دالًے، تشقی دالًے عیکٹش (بوسڈ ہیلتھ ۲)

اوس هبلی هذد والے هضبوط اطولوں پش عول کشے گب 

کی جبئے گی، جیغے  اوس ایغی ہذایبت عے سہٌوبئی

 حکوهت وقتبً فوقتبً دے۔

(اگش کوئی عوال اٹھے کہ کوئی پبلیغی کب هعبهلہ ۳)

ہے یب ًہیں، تو حکوهت کب اط علغلے هیں فیظلہ 

 حتوی ہوگب۔

( بوسڈ ایغے عشکبسی اوس غیش عشکبسی ۱۔ )۶

هیوبشاى  پش هشتول ہوگب، جظ هیں چیئشهیي بھی شبهل 

 شس کیئے جبئیں۔حکوهت کی طشف عے هقہوگب، جو 

(ایکظ آفیشو کے عالوٍ کوئی هیوبش، تیي عبل کے ۲)

عشطے تک عہذٍ سکھے گب اوس ایغے عشطے کے 

لیئے دوببسٍ تقشسی کے اہل ہوگب، جو ایک وقت تیي 

 عبل عے صائذ ًہ ہو۔

(حکوهت ایک غیش عشکبسی هیوبش کو ًباہلی یب بے ۳)

ضببطگی کی بٌیبد پش عٌٌے کب هوقعہ دیٌے کے بعذ 

 شطشف کش عکتی ہے۔ب

(غیش عشکبسی هیوبش کغی بھی وقت حکوهت کو ۴)

خظ کے رسیعے اپٌی هیوبششپ عے اعتعیفٰی دے 
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 عکتب ہے۔

۔ بوسڈایغی هبلیبتی، فٌی اوس هشبوستی کویٹیبں ۷

تشکیل دے عکتب ہے، جو وٍ اط ایکٹ کے هقبطذ 

 حبطل کشًے کے لیئے ضشوسی عوجھے۔

اط طشح چالیب  (بوسڈ کی هیٹٌگظ اوس کبسوببس۱۔ )۸

جبئے گب اوس ایغے طشیقے عے جیغے بیبى کیب گیب 

ہو، اوس جب تک ایغے هعبهالت بیبى کیئے جبئیں، 

 ایغے جیغے بوسڈ کی طشف عے طے کیب گیب ہو۔

(بوسڈ کب کوئی قذم یب  کبسسوائی بوسڈ هیں کغی ۲)

آعبهی کے بٌیبد پش یب بوسڈ کی تشکیل هیں کغی ًقض 

 ًہیں ہوں گے۔کی بٌیبد پش غیش هوثش 

۔ بوسڈ عبم یب خبص حکن کے رسیعے اوس ایغی ۹

ششائظ کے تحت جیغےوٍ اط کو دیئے ہوئے 

اختیبسات کے تحت هیٌیجٌگ ڈائشیکٹش، کغی هیوبش یب 

 فبٔوًڈیشي کے عولذاس پش هغلظ کشے، هٌتقل کشے۔

( حکوهت ایک شخظ کو هیٌیجٌگ ڈائشیکٹش ۱۔ )۱۱

گی اوس ایغے هقشس کشے گی، جظ کو ایغی قببلیت ہو

ششائظ اوس ضوابظ کے تحت، جیغے حکوهت کی 

 طشف عے طے کیب جبئے۔

(هیٌیجٌگ ڈائشیکٹش کے عہذے کی هذت تیي عبل ۲)

یک عبل کے عشطے تک ہوگی، جو ایک وقت هضیذ ا

ہے لیکي کوئی بھی شخض پبًچ عبل  بڑھبئی جب عکتی

 کے عشطے تک عہذٍ ًہیں سکھے گب۔

ضببطگی کی بٌیبد پش (حکوهت ًباہلی اوس بے ۳)

هیٌیجٌگ ڈائشیکٹش کو عٌٌے کب هوقعہ دیٌے کے بعذ 

 ہٹب عکتی ہے۔

(هیٌیجٌگ ڈائشیکٹش فبٔوًڈیشي کب چیف ایگضیکٹو ۴)

ہوگب اوس ایغے کبم اوس رهیذاسیبں عشاًجبم دے گب، 

 جیغے اط کو بوسڈ کی طشف عے عوًپے جبئیں۔

( فبٔوًڈیشي ایغے طالحکبس، هشیش، عولذاس ۱۔ )۱۱

اوس هالصم هقشس کش عکتی ہے، جو وٍ اپٌے کبهوں 

کی بہتش کبسکشدگی کے لیئے ضشوسی عوجھے، اط 

طشح اوس ایغی ششائظ و ضوابظ کے تحت جیغے 
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 بیبى کیب گیب ہو۔

حکبس، هشیش، عولذاس اوس فبٔوًڈیشي کے هالصم (طال۲)

قذم کے اہل ہوں گے اوس ایغے  ایغے اًتظبهی

 طشیقے عے جیغے بیبى کیب گیب ہو۔

ہوگب جظ کو ''فبٔوًڈیشي فٌڈ'' کہب  ( ایک فٌڈ ۱۔ )۱۲

 جبئے گب، جو هٌذسجہ ریل پش هشتول ہوگب:

(a)  وفبقی، طوببئی حکوهت یب هکبًی ببڈیض کی

 طشف عے چٌذے اوس گشاًٹظ؛

(b)  فبٔوًڈیشي کی طشف عے کی گئی عشهبیہ

 عے حبطل کشدٍ سقن؛کبسیوں کے رسی

(c) تحبئف، عطیبت اوس خیشات؛ 

(d)  حکوهت کی طشف عے فبٔوًڈیشي کے یہبں

 فٌڈط اعتعوبل کشًب؛ سکھے ہوئے 

(e) کغی دوعشے وعیلے عے حبطل کشدٍ سقن۔ 

( فٌڈ اط فبٔوًڈیشي کے هقبطذ حبطل کشًے کے ۲)

لیئے چالیب اوس اعتعوبل کیب جبئے گب اوس اط طشح 

 کیب گیب ہو۔چالیب جبئے گب، جیغے بیبى 

هقشس کشدٍ شیڈولڈ  (فٌڈ حکوهت کی طشف عے ۳)

 بیٌک هیں سکھب جبئے گب۔

اوس  ب جبئے گباوس هٌظوس کی ببجٹ تیبس کی( ۱۔ )۱۳

اط کے اکبٔوًٹظ اط طشح سکھے جبئیں گے، جیغے 

 بیبى کیب گیب ہو۔

(فبٔوًڈیشي کے اکبٔوًٹظ کی عبالًہ اط طشح آڈٹ ۲)

آف پبکغتبى کی کی جبئے گی، جیغے آڈیٹش جٌشل 

 هشبوست عے بیبى کیب گیب ہو۔

فشوسی عے دیش ًہ ہو، اط  ۱۵۔ فبٔوًڈیشي ہش عبل ۱۴

کے عبل کے هعبهالت کے کبسوسببس کے حوالے 

 عے عبالًہ سپوسٹ حکوهت کو جوع کشائے گی۔

۔ اط ایکٹ کے تحت اچھی ًیت عے کشدٍ کغی ۱۵

کبم یب کچھ کشًے کے اسادے پش کوئی بھی کیظ یب 

کبسسوائی حکوهت، فبٔوًڈیشي یب کغی شخض  قبًوًی

 کے خالف ًہ ہوگی۔

کشًے کے  ۔ حکوهت اط ایکٹ کے هقبطذ حبطل۱۶

 ضببطہ
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 لیئے قواعذ بٌب عکتی ہے۔
 

۔ اط ایکٹ اوس قواعذ کے تحت بوسڈ حکوهت کی ۱۷

هٌظوسی عے اى عبسے هعبهالت کے لیئے جو قواعذ 

هیں بیبى ًہیں کیئے گئے ہوں، ضوابظ بٌب عکتب ہے، 

کے لیئے اط ایکٹ کے هقبطذ حبطل کشًے جظ 

 کے لیئے گٌجبئش ضشوسی ہو۔

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
 


