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 ]۱۹۹۲خٌوؼی  ۲۳[
ایکٹ خف کی توقظ قے يوثبئی هستكت اػلٰی کی 

 آفیف لبئن کی خبئے گی۔

خیكب کہ يوثبئی هستكت اػلٰی کی همؽؼی همًوظ 

کے قبتھ ثعاًتظبهی کے ہے، تب کہ کكی نطى 

غؼیؼے کی گئی ًباًًبفی کب پتب لگب کؽ، خبًچ پڑتبل 

 کؽ کے، ظؼقتگی کؽ کے اوؼ زل کیب خب قکے؛

 اـ کو اـ طؽذ ػول هیں الیب خبئے گب:

( اـ ایکٹ کو قٌعھ يوثہ هیں هستكت اػلٰی ۱۔  )۱

 کہب خبئے گب۔ ۱۹۹۱کی آفیف کے لیبم کب ایکٹ، 
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ک توثیك کی خبئے (اـ کی پوؼے يوثہ قٌعھ ت۲)

 گی۔

 قے ًبفػ ہوگب۔ ۱۹۹۱آگكٹ  ۱۴(یہ فی الفوؼ اوؼ ۳)

 

۔ اـ ایکٹ هیں خت تک کچھ هضووى اوؼ هفہوم ۲

 کے هتضبظ ًہ ہو، تت تک:

(''ایدٌكی'' هطلت هسکوہ، کویهي یب يوثبئی ۱)

زکوهت کی آفیف یب لبًوًی کبؼپوؼیهي  یب زکوهت 

اظاؼٍ، لیکي کے ؾیؽ اًتظبم یب لبئن کؽظٍ ظوقؽا کوئی 

 خف هیں ہبئی کوؼٹ نبهل ًہیں ہوگب؛

 (''ثعاًتظبهی'' هیں نبهل ہے:۲)

(i) ایک فیًلہ، ػول، تدویؿ، ضتن کؽًے یب کؽًے

 کب لعم خو:

(a) لبًوى، لواػع یب ضواثظ قے تضبظ هیں ہے یب

لبئن کبم اوؼ طؽیمہ کبؼ قے هطتلف ہے، خت تک 

 وٍ ثہتؽ یب هوثؽ همبيع کے لیئے ًہ ہو؛ یب

(b) خجؽ یب ضع پؽ لبئن ؼٍ کؽ غلطیبں ظہؽاًب یب غیؽ

هؼمول، ثے اًًبفی، تؼًت، خجؽ اوؼ پؽهبؼیت اوؼ 

 هت ثھیع؛

(c) التؼلك ثٌیبظ پؽ؛ یب 

(d) اضتیبؼات هیں هعاضلت یب ًبکبهی یب ایكے کؽًے

یب غیؽ هٌبقت العام کے لیئے،  ثعػٌواىقے اًکبؼ، 

خیكب کہ ؼنوت، ثعػٌواًی، هي پكٌعی، الؽثبپؽوؼی 

 اوؼ اًتظبهی ؾیبظتیبں؛ اوؼ

(ii) کبم یب فؽٌ اوؼ غهیعاؼیبں ًجھبًے هیں ًظؽاًعاؾ

کؽًب، ظھیبى ًہ ظیٌب، خبى ثوخھ کؽ ظیؽ کؽًب، ًباہلی 

 اوؼ ظلچكپی ًہ لیٌب؛

 (''آفیف'' هطلت هستكت اػلٰی کی آفیف؛۳)

کے تست يوثہ  ۳(''هستكت اػلٰی'' هطلت ظفؼہ ۴)

 قٌعھ کے لیئے همؽؼ کؽظٍ هستكت اػلٰی؛

(''ثیبى کؽظٍ'' هطلت اـ ایکٹ کے تست ثٌبئے ۵)

 گئے لواػع کے تست ثیبى کؽظٍ؛

(''قؽکبؼی هالؾم'' هطلت قؽکبؼی هالؾم خیكے ۶)

Commencement  
 تؼؽیف

Definitions 
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هیں ثیبى کیب  ۲۱کی ظفؼہ  ۱۸۶۱پبکكتبى پیٌل کوڈ، 

یں نبهل ہے وؾیؽ، يالزکبؼ، گیب ہے اوؼ خف ه

پبؼلیبهیٌٹؽی قیکؽیٹؽی اوؼ چیف ایگؿیکٹو، 

ڈائؽیکٹؽ یب ظوقؽا کوئی ػولعاؼ یب هالؾم یب ایدٌكی 

 کب کوئی هیوجؽ؛ اوؼ

ہ'' هطلت هالؾم اوؼ آفیف کب کبم کبج (''ػول۱)

اوؼ خف هیں نبهل ہیں همؽؼ کؽظٍ  چالًے واال

ػولے کے هیوجؽ، کٌكلٹٌٹف، يالزکبؼ، ثیلف، 

 آفیكؽ اوؼ هبہؽ۔ ؼاثطہ ؼکھٌے واال 

( يوثہ قٌعھ کے لیئے ایک هستكت اػلٰی ۱۔ )۳

 ہوگب، خو گوؼًؽ کی طؽف قے همؽؼ کیب خبئے گب۔

(آفیف قٌجھبلٌے قے پہلے هستكت اػلٰی گوؼًؽ ۲)

اـ طؽذ خیكے اـ کے قبهٌے زلف اٹھبئے گب، 

 ایکٹ کے پہلے نیڈول هیں ثیبى کیب گیب ہے۔

(هستكت اػلٰی قبؼے هؼبهالت هیں اپٌے کبم ۳)

قؽاًدبم ظے گب اوؼ اچھے طؽیمے، ایوبًعاؼی قے، 

کے  اًتظبهینؽافت قے اوؼ آؾاظاًہ طوؼ پؽ اپٌے 

اضتیبؼات اقتؼوبل کؽے گب؛ اوؼ يوثہ هیں قبؼی 

کی هبتست کبم  ایگؿیکٹو اتھبؼٹیؿ هستكت اػلیٰ 

 کؽیں گی۔

( هستكت اػلٰی چبؼ قبل کے لیئے ػہعٍ ۱۔ )۴

قٌجھبلے گب اوؼ هعت هیں اضبفے یب کكی ثھی 

يوؼت هیں هستكت اػلٰی کے طوؼ پؽ ظوثبؼٍ 

 همؽؼی کے لیئے اہل ًہیں ہوگب۔

(هستكت اػلٰی گوؼًؽ کو ؾیؽ ظقت تسؽیؽی ۲)

 طوؼ پؽ اقتؼیفٰی ثھیح قکتب ہے۔

 ًہیں کؽے گب: ( هستكت اػلیٰ ۱۔)۵

(a)کكتبى کی هالؾهت هیں کوئی هٌبفؼہ واال ػہعٍ پب

 ًہیں ؼکھے گب؛ یب

(b) کوئی ظوقؽی زیثیت ؼکھٌب خف کی ضعهبت کے

 ػیوٌ هؼبوضہ هلتب ہو۔

(هستكت اػلٰی ػہعٍ چھوڑًے کے ظو قبل تک ۲)

پبکكتبى کی هالؾهت هیں هٌبفؼہ والی کوئی آفیف 
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والے ظوؼ هیں ًہیں ؼکھے گب؛ ًہ ہی آفیف کی هعت 

اوؼ اـ کے ثؼع ظو قبل تک پبؼلیبهٌٹ یب يوثبئی 

اقیوجلی یب کكی لوکل ثبڈی هیں هیوجؽ کے طوؼ پؽ 

اًتطبة کے لیئے اہل ہوگب یب کكی قیبقی قؽگؽهی 

 هیں زًہ ًہیں لے قکے گب۔

( هستكت اػلٰی کو ایكی تٌطواٍ، االٔوًكؿ اوؼ ۱۔ )۶

ؼہے  ظوقؽی نؽائظ کب زمعاؼهؽاػبت اوؼ هالؾهت 

گوؼًؽ  طے کؽے اوؼ وٍ نؽائظ گب، خیكے 

هستكت اػلٰی کی آفیف کی هعت کے ظوؼاى تجعیل 

 ًہیں کیئے خب قکیں گے۔

(هستكت اػلٰی اپٌے ػہعے قے گوؼًؽ کی طؽف ۲)

قے ثعظیبًتی یب اپٌی آفیف کی غهیعاؼیبں ثہتؽ 

طؽیمے ًہ ًجھبًے کی ثٌیبظ پؽ یب طجی یب غہٌی 

 خب قکے گب۔ هؼػوؼی کی ثٌیبظ پؽ ہٹبیب

ہے  الئكثهؽطیکہ هستكت اػلٰی اگؽ قودھے کہ وٍ 

اوؼ ثہتؽ طؽیمے غهیعاؼیبں ًجھب قکتب ہے تو وٍ 

قپؽین خڈیهل کبٔوًكل کے قبهٌے کھلی کچہؽی کی 

ظؼضواقت ظے قکتب ہے اوؼ اگؽ ایكی ظؼضواقت 

نٌوائی ًہیں ثالئی هلٌے کے تیف ظى کے اًعؼ ایكی 

ظى کے اًعؼ ؾیؽ  خبتی یب ظؼضواقت هلٌے کے ًوے

غوؼ ًہیں الئی خبتی تو هستكت اػلٰی قبؼی 

غهیعاؼیوں قے هفت ہو خبئے گب، ایكی يوؼتسبل 

چھوڑًے کب فیًلہ کؽ هیں، هستكت اػلٰی اپٌب ػہعٍ 

اوؼ اـ کو وٍ قبؼی هؽاػبت اوؼ فواػع  قکتب ہے

 اـ کی پوؼی هعت کے لیئے ظیئے خبئیں گے۔

کے نؽطیہ  (۲(اگؽ هستكت اػلٰی غیلی ظفؼہ )۳)

ثیبى کے تست ظؼضواقت ظیتب ہے تو وٍ اـ ایکٹ 

کے تست اپٌے کبم قؽاًدبم ًہیں ظے گب، خت تک 

قپؽین خڈیهل کبٔوًكل کے قبهٌے نٌوائی ًہیں 

 ہوتی۔

(ثعػٌواًی کے ثٌیبظ پؽ اپٌے ػہعے قے ہٹبیب گیب ۴)

هستكت اػلٰی پبکكتب کی کكی ثھی هالؾهت هیں 

پبؼلیبهٌٹ یب يوثبئی  هٌبفؼہ والی آفیف کے لیئے یب
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اقیوجلی یب کكی لوکل ثبڈی کے هیوجؽ کے طوؼ پؽ 

 اًتطبة کے لیئے اہل ًہیں ہوگب۔

۔ کكی ثھی ولت خت هستكت اػلٰی کی آفیف ضبلی ۱

ہوتی ہے، یب هستكت اػلٰی غیؽ زبضؽ ہے یب کكی 

قجت کی وخہ قے اپٌی غهیعاؼیبں ًجھبًے کے الئك 

همؽؼ کؽ قکتب ًہیں تو گوؼًؽ ولتی هستكت اػلٰی 

 ہے۔

( ػولے کے هیوجؽ هبقوائے اى کے خو ظفؼہ ۱۔ )۸

هیں ثیبى کیئے گئے ہیں یب وٍ ظؼخہ خو گوؼًؽ  ۲۱

کی طؽف قے تسؽیؽی طوؼ پؽ زکن هیں ثیبى کیب 

گوؼًؽ کی طؽف قے هستكت اػلٰی کی گیب ہے، 

 ههبوؼت قے همؽؼ کیئے خبئیں گے۔

کے هیوجؽ همؽؼ کؽًے کے لیئے اوؼ  ػولے (۲)

یكی همؽؼ ی کے لیئے اى کی ثھؽتی کے طؽیموں ا

قے هتؼلمہ هؼبهالت کے لیئے لیبلتوں کے لیئے 

يوثبئی پجلک قؽوـ کویهي قے ههبوؼت کؽًب 

 ضؽوؼی ًہیں ہوگب۔

کے هیوجؽاى کی ایكی تٌطواٍ، االٔوًكؿ  ػولے(۳)

اوؼ هالؾهت کے نؽائظ و ضواثظ ظیئے خبئیں گے، 

کے نؽائظ و خو تٌطواٍ، االٔوًكؿ اوؼ هالؾهت 

ضواثظ کے زوالے قے ثیبى کیئے خبئیں، خو اـ 

ثٌیبظی پے ایكے ہی ولت يوثبئی زکوهت کے 

اقکیلؿ هیں کبم کؽًے والے هالؾهیي کو ظیئے 

 خبتے ہوں گے۔

قے پہلے غیلی ظفؼہ کن نؽوع کؽًے (آفیف هیں ۴)

( هیں ثیبى کؽظٍ اقٹبف کب هیوجؽ هستكت اػلٰی ۱)

ظوقؽے نیڈول هیں طے کے قبهٌے اـ ایکٹ کے 

 کؽظٍ طؽیمہ کے تست زلف اٹھبئے گب۔

هستكت اػلٰی کكی هتبثؽ نطى کی نکبیت ( ۱۔ )۹

پؽ گوؼًؽ یب يوثبئی اقیوجلی کی طؽف قے ؼخوع 

کؽًے پؽ، قپؽین کوؼٹ یب ہبئی کوؼٹ کی طؽف 

قے کكی کبؼؼوائی کے ظوؼاى تسؽک پؽ یب اپٌے 

کے  تسؽک پؽ ثعػٌواًی کے الؿام پؽ کكی ایدٌكی
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زًہ یب اـ کے کي ػولعاؼوں یب هالؾهیي قے 

 کوئی پوچھ گبچھ کؽ قکتب ہے:

ثهؽطیکہ هستكت اػلٰی کو هٌعؼخہ غیل هؼبهالت 

هیں کكے ثھی هؼبهلے هیں پوچھ گبچھ کؽًے کب 

 کوئی ظائؽٍ اضتیبؼ ًہیں ہوگب:

(a) ػعالت کے هدبؾ اضتیبؼ خب خڈیهل ٹؽثیوًل یب

ے والی تبؼیص، پبکكتبى هیں ثوؼڈ هیں نکبیت هلٌ

 ؼیفؽًف یب هوني پؽ ؾیؽ نٌوائی ہیں؛ یب

(b) پبکكتبى کے ثیؽوًی هؼبهالت قے هتؼلمہ ہیں یب

پبکكتبى کے کكی ثیؽوًی ؼیبقت یب زکوهت قے 

 کبؼوثبؼ قے هتؼلمہ ہے؛ یب

(c)  پبکكتبى کے ظفبع قے خڑا ہوا یب هتؼلمہ ہے یب

اـ قے هتؼلمہ هؼبهلے قے، یب پبکكتبى کی هلٹؽی 

ًیول یب ایئؽ فوؼـ قے هتؼلمہ ہے، یب هؼبهلہ خو ، 

 اى فوؼقؿ قے هتؼلمہ ہے۔

( کے هتضبظ ًہیں ۱(خت تک کچھ غیلی ظفؼہ )۲)

ہے، هستكت اػلٰی خبًچ کے لیئے کوئی نکبیت 

لجول ًہیں کؽے گب کكی قؽکبؼی هالؾم کی طؽف 

قے یب کبم کؽًے والے کی طؽف قے ایدٌكی قے 

کبم کؽ ضوظ هیں وٍ هتؼلمہ هؼبهالت کے لیئے خف 

 اـ کی هالؾهت کے کبم کیب ہو، خہبں ؼہب ہو، 

 ظوؼاى وہبں اـ کو غاتی ًمًبى، ظکھ هال ہو۔

(اـ ایکٹ کے همبيع زبيل کؽًے کے لیئے، ۳)

اػوبل یب اًباًًبفی کے ثعػٌواى ضبو طوؼ پؽ 

ثٌیبظی قجت خبًٌے کے لیئے هستكت اػلٰی اقٹڈیؿ 

کے ے ضبتوے یب تسمیك کؽوا قکتب ہے اوؼ اـ کی

 لیئے ضبو تدویؿات ظے قکتب ہے۔

کؽاچی هیں آفیف (هستكت اػلٰی کی آفیف کی اہن ۳)

ہوگی، لیکي خہبں چبہے ؼیدٌل آفیكؿ لبئن کؽ قکتب 

 ہے۔

نکبیت پکی تًعیك یب لكن پؽ کی خبئے ( ۱۔ )۱۱

گی اوؼ هتبثؽ نطى کی طؽف قے هستكت اػلٰی 

کو تسؽیؽی طوؼ پؽ یب اـ کی وفبت کی يوؼت 
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هیں، اـ کے ًوبئعٍ کے طؽف قے یب ہبتھوں ہبتھ 

آفیف هیں پہچبئی خبئے گی یب هستكت اػلٰی کو غاتی 

طؽیمے قے طوؼ پؽ ظی خبئے گی یب کكی ظوقؽے 

 خبئے گی۔ تک پہچبئیآفیف 

(کوئی ثھی ًبهؼلوم یب فؽضی ًبم قے لکھی گئی ۲)

 نکبیت ؾیؽ غوؼ ًہیں الئی خبئے گی۔

(هؼبلے کی نکبیت هتبثؽ نطى کی طؽف قے ۳)

هتبثؽ ہوًے والے ظى قے تیي هبٍ کے ثؼع ًہ ہو، 

لیکي هستكت اػلٰی کكی هؼبهلے کے قلكلے هیں 

اگؽ وٍ هٌبقت قودھے کہ ضبو زبالت ہیں تو 

 ی خبًچ کؽوا قکتب ہے۔نکبیت ک

(خہبں هستكت اػلٰی خبًچ کؽاًب چبہے هتؼلمہ ۴)

ایدٌكی کے اہن ػولعاؼ کو ہعایت خبؼی کؽے گب اوؼ 

کكی ظوقؽے نطى کوخف پؽ نکبیت هیں الؿام 

کبیت کؽًے والے  کے ضالف لعم کے لیئے ہے یب ن

ثباضتیبؼ ثٌبئے گب، یب نکبیت هیں ثیبى کؽظٍ الؿاهبت 

  ؽے گب، ثهوول تؽظیع کے؛پؽ ًوٹیف خبؼی ک

ثهؽطیکہ هستكت اػلٰی خبًچ خبؼی ؼکھے گب اگؽ 

ایكے هتؼلمہ ػولعاؼ کی طؽف قے ًوٹیف پؽ خواة 

ويول ہوا ہوگب یب کكی ظوقؽے نطى کی طؽف 

قے ًوٹیف هلٌے کے تیف ظى کے اًعؼ یب ایكے 

ػؽيے کے ظوؼاى خو هستكت اػلٰی کی طؽف 

 قے ظیب گیب ہو۔

پؽ کؽائی خبئے گی، لیکي  (ہؽ خبًچ ًدی طوؼ۵)

هستكت اػلٰی اـ طؽذ کؽوا قکتب ہے خیكے وٍ 

اـ طؽذ خبًچ کؽاًے کے لیئے ضؽوؼی قودھے 

اوؼ وٍ ایكے نطى قے هؼلوهبت زبيل کؽ قکتب 

ہے اوؼ ایكے طؽیمے خیكے وٍ ایكے هؼبهلے کے 

 لیئے ضؽوؼی قودھے۔

(کوئی نطى غاتی طوؼ پؽ یب اـ کب ًوبئٌعٍ ۶)

 قبهٌے پیم ہو قکتب ہے۔ هستكت اػلٰی کے

(هستكت اػلٰی اـ ایکٹ کے تست ثٌبئے گئے ۱)

لواػع کے تست کكی نطى کب ضؽچہ اٹھب قکتب ہے 
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یب االٔوًكؿ ظے قکتب ہے خو خبًچ کے همًع کے 

 لیئے هؼلوهبت فؽاہن کؽے۔

(کكی خبًچ کی کبؼؼوائی قے هتؼلمہ ایدٌكی کی ۸)

طؽف قے اٹھبئے گئے کكی لعم پؽ اثؽاًعاؾ ًہیں 

ہوگی ، یب کكی ایدٌكی کے اضتیبؼ یب غهیعاؼی پؽ 

هؿیع لعم اٹھبًے کے لیئے خبًچ کے قلكلے کكی 

 هیں کكی هؼبهلے پؽ هؿیع لعم اٹھبًے کے لیئے۔

(اـ ایکٹ کے تست خبًچ کے همًع کے لیئے ۹)

هستكت اػلٰی هتؼلمہ ایدٌكی کے کكی ػولعاؼ یب 

هیوجؽ قے کوئی هؼلوهبت طلت کؽ قکتب ہے یب 

کوئی ظقتبویؿ طل کؽ قکتب ہےخو هستكت اػلٰی 

کے ضیبل هیں خبًچ کے قلكلے هیں هتؼلمہ اوؼ 

هعظگبؼ ہے اوؼ ایكی خبًچ کے همًع کے لیئے 

کوئی هؼلوهبت یب ظقتبویؿ ظبہؽ کؽًے کے قلكلے 

و ؼاؾ ؼکھٌے کی کوئی ضؽوؼت ًہیں هیں اـ ک

 ہوگی:

ثهؽطیکہ گوؼًؽ اپٌی يواثعیع پؽ هلکی ؼاؾ ہوًے 

ؼکھٌے کی ثٌیبظ پؽ کوئی هؼلوهبت یب ظقتبوؾ ؼاؾ 

 کی اخبؾت ظے قکتب ہے۔

(اـ يوؼت هیں خہبں هستكت اػلٰی خبًچ ًہ ۱۱)

کؽواًب چبہے، وٍ نکبیت کؽًے والے کو خبًچ ًہ 

کب اقٹیٹوٌٹ ثھیدے کؽواًے کے زوالے قے اقجبة 

 گب۔

( ثهؽطیکہ اـ ایکٹ کے تست، هستكت اػلٰی ۱۱)

کبؼوثبؼ اوؼ کبم اـ ایکٹ کے تست قؽاًدبم ظے 

 گب۔

( اگؽ کوئی هؼبهلہ ضوظ قؽ تسؽک پؽ ؾیؽ ۱۔ )۱۱

غوؼ الًے کے ثؼع یب نکبیت پؽ یب گوؼًؽ کی طؽف 

قے ؼخوع کؽًے پؽ یب يوثبئی اقیوجلی کی طؽف 

قپؽین کوؼٹ یب ہبئی کوؼٹ قے ؼخوع کؽًے پؽ یب 

کی طؽف قے تسؽک لیٌے پؽ، خیكے ثھی هؼبهلہ 

ہو، هستكت اػلٰی اگؽ اـ ضیبل کب ہے کہ هؼبهلہ 

کو اپٌے ًتبئح ثعػٌواًی کب ہے تو وٍ هتؼلمہ ایدٌكی 
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قے آگبٍ کؽے گب اوؼ اـ کی ؼونٌی هیں ایدٌكی 

 یب اظاؼٍ:

(a)هؼبهلے کو هؿیع ؾیؽ غوؼ الئے گب؛ 

(b) ،تدویؿ، لعم یب ضتن کؽًے طؽیمہ کبؼفیًلے ،

 کو تؽتیت ظے گب یب ؼظ کؽے گب؛

(c) لعم یب فیًلے کو هؿیع آئے ہوئے ؾیؽ قوال

 واضر کؽے گب؛

(d) کكی ایدٌكی یب کكی قؽکبؼی هالؾم کے ضالف

 هتؼلمہ لواًیي کے تست اًتظبهی کبؼؼوائی کؽے گب؛

(e) ثیبى کؽظٍ ولت کے اًعؼ هؼبهلے یب کیف کو

 کؽے گب؛ًیکبل 

(f) هطًوو ولت کے ظوؼاى ایدٌكی کے کبم اوؼ

کبؼکؽظگی کو ثہتؽ ثٌبًے کے لیئے اپٌی ًتبئح اووؼ 

 تدویؿات پؽ العام لیٌب؛

(g) ًهبًعہی کؽائے هستكت اػلٰی کی طؽف قے

 ۔گئے کے ضالف هؿیع لعم اٹھبًب

(ایدٌكی ایكے ولت کے ظوؼاى خو هستكت اػلٰی ۲)

اـ کو اـ کی کی طؽف قے ثیبى کیب گیب ہو، 

ہعایبت پؽ لیئے گئے العام کے زوالے قے آگبٍ کؽ 

قکتی ہے یب اى پؽ ػول ًہ کؽًے کے اقجبة قے 

 آگبٍ کؽ قکتی ہے۔

(کكی  هؼبهلے هیں خہبں هستكت اػلٰی ًے ۳)

هؼبهلے پؽ غوؼ کؽوایب ہو یب خبًچ کی ہو، کكی 

نکبیت پؽ یب گوؼًؽ کی طؽف قے ؼخوع کؽًے پؽ 

یب يوثبئی اقیوجلی کی طؽف قے ؼخوع کؽًے پؽ 

یب قپؽین کوؼٹ یب ہبئی کوؼٹ کی طؽف قے 

تسؽک لیٌے پؽ تو هستكت اػلٰی ایدٌكی کی طؽف 

( کے تست هلی ہوئی ۲یلی ظفؼہ )قے نکبیت پؽ غ

کب ًمل خیكے هؼبهلہ ہو، گوؼًؽ، يوثبئی اطالع 

اقیوجلی، قپؽین کوؼٹ یب ہبئی کوؼٹ کی طؽف 

 ثھیح قکتب ہے۔

(اگؽ خبًچ کے ثؼع هستكت اػلٰی کو واضر ہو کہ ۴)

ثعػٌواًی کے قلكلے هیں هتبثؽ نطى قے 
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ًباًًبفی ہوئی ہے اوؼ ًباًًبفی کی تالفی ًہیں 

ب ًہیں ہوگی تو وٍ اگؽ هٌبقت قودھے، ہوئی ی

هؼبهلے کے زوالے قے ضبو ؼپوؼٹ گوؼًؽ کے 

 قبهٌے پیم کؽ قکتب ہے۔

(اگؽ هتؼلمہ ایدٌكی هستكت اػلٰی کی تدویؿات ۵)

پؽ ػول ًہ کؽے یب هستكت اػلٰی کو ػول ظؼآهع ًہ 

کؽًے کے زوالے قے هطوئي کؽًے واال قجت ًہ 

پؽ ػول ًہ ظے قکے تو اـ  کے قبتھ ''تدویؿات 

ہوًے'' کی طؽذ ثؽتبٔو کیب خبئے گب اوؼ اـ کے 

 قبتھ هٌعؼخہ غیل ثؽتبٔو کیب خبئے گب۔

ایدٌكی هیں قؽکبؼی هالؾم کی  ( اگؽ کكی ۱۔ )۱۲

طؽف قے ''تدویؿات پؽ ػول ًہ ہو'' هستكت اػلٰی 

کی طؽف قے ظی گئی تدویؿات پؽ ػول ظؼآهع کے 

گوؼًؽ قلكلے هیں کہ هستكت اػلٰی اـ هؼبهلہ پؽ 

قے ؼخوع کؽ قکتب ہے، خو اپٌی يواثعیع هیں، 

ایدٌكی کو تدویؿات پؽ ػول ظؼآهع کے لیئے ہعایت 

کؽ قکتب ہے اوؼ اـ قلكلے هیں هستكت اػلٰی کو 

 آگبٍ کؽے گب۔ 

(''تدویؿات پؽ ػول ًہ ہوًے'' کے ہؽ ثبؼ هستكت ۲)

اػلٰی کی طؽف قے ایک ؼپوؼٹ غاتی فبئیل کب 

طوؼ پؽ ػول ًہ کؽًے زًہ ثٌے گی یب ثٌیبظی 

والے قؽکبؼی هالؾم کے کیؽیکٹؽ ؼول کب زًہ 

 ثٌے گی:

هتؼلمہ قؽکبؼی هالؾم کو اـ هؼبهلے ثهؽطیکہ 

 کے قلكلے هیں قٌٌے کب هولؼہ فؽاہن کیب خبئے گب۔

۔ خہبں خبًچ پڑتبل کے ظوؼاى یب اـ کے ثؼع ۱۳

 ۹هستكت اػلٰی هطوئي ہے کہ کوئی نطى ظفؼہ 

ثیبى کؽظٍ الؿاهبت کے تست  ( هیں۱کی غیلی ظفؼہ )

هدؽم ہے تو هستكت اػلٰی هؼبهلہ هطًوو 

ظؼقتگی یب اًتظبهی کبؼؼوائی، یب ظوًوں ظؼقتگی 

اوؼ اًتظبهی کبؼؼوائی کے لیئے هتؼلمہ اتھبؼٹی کی 

طؽف ثھیح قکتب ہے اوؼ هػکوؼٍ اتھبؼٹی لعم 

اٹھبًے کے ثبؼے هیں تیف ظى کے اًعؼ هستكت 
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Standing 
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گؽ اـ ػؽيہ کے ظوؼاى اػلٰی کو آگبٍ کؽے گی، ا

کوئی هؼلوهبت ًہ هلے تو هستكت اػلٰی وٍ هؼبهلہ 

گوؼًؽ کی هؼلوهبت هیں الئے گب، ایكے لعم کے 

 لیئے خیكے وٍ هٌبقت قودھے۔

هٌعؼخہ غیل هؼبهالت کے قلكلے هیں (۱۔ )۱۴

هستكت اػلٰی اـ ایکٹ کے همبيع کے لیئے وٍ ہی 

 کے ۱۹۱۸اضتیبؼ ؼکھے گب خو کوڈ آف پؽوقیدؽ، 

 تست قول کوؼٹ کو زبيل ہیں،  یؼٌی:

(a) کكی نطى کو قوي ثھیدٌب یب زبضؽی کے

 لیئے پبثٌع ثٌبًب یب زلف پؽ پوچھ گبچھ کؽًب؛

(b)ظقتبویؿ پیم کؽًے کے لیئے هدجوؼ کؽًب؛ 

(c)لكن ًبهوں پؽ گواہی  لیٌب؛ اوؼ 

(d)گواہی کی خبًچ کے لیئے کویهي خبؼی کؽًب۔ 

(هستكت اػلٰی کو کكی ثھی نطى کو ایكے ۲)

ًمبط یب هؼبهالت پؽ هؼلوهبت ظیٌے کے لیئے طلت 

کؽًے کب اضتیبؼ ہوگب، خو هستكت اػلٰی کے ضیبل 

هیں وٍ  پوچھ گبچھ یب خبًچ پڑتبل کے هؼبهلے کے 

 لیئے هعظگبؼ یب هتؼلمہ ہو قکتی ہے۔

( هیں ثیبى کؽظٍ اـ ایکٹ کی ۱(غیلی ظفؼہ )۳)

کے تست خبًچ پڑتبل کؽًے کے قلكلے گٌدبئهوں 

هیں هستكت اػلٰی یب اـ قلكلے هیں هستكت اػلٰی 

کی طؽف قے تسؽیؽی طوؼ پؽ ثباضتیبؼ ثٌبئے 

گئے کكی نطى کی طؽف قے اقتؼوبل کیئے 

 خبئیں گے۔

(خہبں هستكت اػلٰی ًتیدے پؽ پٌہچتب ہے کہ ظفؼہ ۴)

( کے تست کی گئی نکبیت ۱کی غیلی ظفؼہ ) ۹

قٌدیعٍ یب غًہ ظالًے والی ہے تو اـ  خھوٹی، غیؽ

نکبیت پؽ خؽهبًہ ػبئع کؽ قکتب ہے؛ اوؼ نکبیت 

طؽذ کؽًے والے قے لیٌڈ ؼویٌیو کی ثمبیبخبت کی 

 ایكی ؼلن یب اظاگئی ويولی الئك ہوگی۔

ثهؽطیکہ غیلی ظفؼہ کے تست اظائگی هتبثؽ نطى 

کو قول اوؼ کؽهٌل هعظ زبيل کؽًے قے هٌغ ًہیں 

 کؽے گی۔

committees etc 
 

 
 اضتیبؼات کی هٌتملی

Delegation of 

powers 
 

 
 يالزکبؼوں کی تمؽؼی

Appointment of 

advisers 
اظاؼوں وغیؽٍ کو 

 ثباضتیبؼ ثٌبًب

Authorization of 

functionaries etc 
 

 

 

 
 

 

ؼلن اوؼ هؼبوضہ ظیٌب 

 اوؼ ؼلن کی واپكی

Award of costs 

and 

compensation 

and refund of 

amounts 
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(اگؽ کوئی ایدٌكی، قؽکبؼی هالؾم یب ظوقؽا ۵)

ػولہ هستكت اػلٰی کی ہعایت پؽ ػول ظؼآهع کؽًے 

اوؼ هیں ًبکبم ہوتب ہے، وٍ اـ ایکٹ کے تست 

ظوقؽے العام اٹھبًے کے قبتھ اـ نطى خف ًے 

هستكت اػلٰی کی ہعایت پؽ ػول ًہیں کیب، اـ کے 

 هتؼلمہضالف اًتظبهی لعم اٹھبًے کے لیئے هؼبهلہ 

 اتھبؼٹی کی طؽف ثھیح قکتب ہے۔هٌبقت 

(اگؽ هستكت اػلٰی کو یہ قودھٌے کے لیئے ۶)

هوؾوں قجت هوخوظ ہے کہ کكی قؽکبؼی هالؾم یب 

کكی ظوقؽے کبم کؽًے والے ًے اـ طؽذ کوئی 

لعم اٹھبیب ہے خف کی وخہ قے وٍ اپٌے ضالف 

پؽ چلٌے والی کكی خؽم یب اًتظبهی کبؼؼوائی 

وٍ هؼبهلہ هتؼلمہ اتھبؼٹی کی  تواثؽاًعاؾ ہوا ہے 

طؽف ثھیح قکتب ہے تب کہ هستكت اػلٰی کی طؽف 

قے همؽؼ کؽظٍ ولت کے اًعؼ اـ پؽ کوئی هوؾوں 

 لعم اٹھبیب خبئے۔

کب ػولہ اوؼ اهیعواؼ هستكت اػلٰی کی (آفیف ۱)

اـ تب کہ وٍ طؽف قے همؽؼ کیئے خبئیں گے، 

ایکٹ کے همبيع زبيل کؽًے کے لیئے زلف 

اًتظبم کؽًے کے لیئے اوؼ هطتلف لكن کب لیٌے 

، اـ ایکٹ کے تست قبؼی ًبهے تًعیك کؽًے

کبؼؼوایوں کی گواہی کی ظاضال ثغیؽ ظقتطظ یب هہؽ 

یب ایكے نطى کے آفیهل کیؽیکٹؽ کی ثبثتی کے 

ى کے یبظظانت ًبهو کی تًعیك کؽًے واال کبم ا

 قؽاًدبم ظیں.

ثباضتیبؼ هستكت اػلٰی یب اـ قلكلے هیں ( ۱۔ )۱۵

ثٌبئے گئے ػولے کب کوئی هیوجؽ کوئی خبًچ پڑتبل 

کؽًے کے همًع کے لیئے کكی ازبطے هیں ظاضل 

ہو قکتب ہے خہبں هستكت اػلٰی یب خیكے هؼبهلہ ہو، 

ایكے هیوجؽ کو کوئی هوؾؓو قجت ہو تو آؼٹیکل، 

اکبٔوًٹف کب کتبة، یب خبًچ پڑتبل والے هؼبهلے قے 

 هل قکتب ہے اوؼ وٍ: هتؼلمہ کوئی ظوقؽا ظقتبویؿ

(a)یكے ازبطے کی تالنی لیٌب اوؼ کكی چیؿا ،

 

 

 
 

هستكت اػلٰی کو هعظ 

 اوؼ ههوؼٍ

Assistance and 

advice to 

Ombudsman 
 

 

 

 

 

 

 کبؼوثبؼ چالًب

Conduct of 

business 
 

 
 لكن ًبهوں کی طلجی

Requirement of 

affidavits 
 

 

 

 

 

 

يالزکبؼوں، کٌكلٹٌٹف 

 وغیؽٍ کب هؼبوضہ

Remuneration of 
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اکبٔوًٹف کے کتبة یب ظوقؽے ظقتبویؿاؼت کی خبًچ 

 کؽًب؛

(b) ایكے اکبٔوًٹف کے کتبثوں یب ظقتبویؿات کب

 التجبـ یب ًمل اٹھبًب؛

(c) ایكے آؼٹیکلف، اکبٔوًٹف کے کتبثوں یب

 ظقتبویؿات کو ضجظ کؽًب یب قیل کؽًب؛

(d) ایكے ازبطے هیں قے هلے ہوئے ایكے

آؼٹیکلف، اکبٔوًٹف اوؼ کتبثوں یب ظقتبویؿات کی 

 فہؽقت ثٌبًب۔

( کے تست کی گئی تالنی ۱(غیلی ظفؼہ )۲)

ضؽوؼی تجعیلیوں کے قبتھ ؼکھتے ہوئے، کوڈ آف 

کی گٌدبئهوں کے تست  ۱۸۹۸کؽهٌل پؽوقیدؽ، 

 ؼکھی خبئے گی۔

، ؼ ہوں گے( هستكت اػلٰی کو وٍ ہی اضتیب۱۔ )۱۶

ضؽوؼی تجعیلیوں کے قبتھ، خو ہبئی کوؼٹ کو 

کكی نطى کی طؽف قے توہیي کؽًے پؽ قؿا 

 ظیٌے کے لیئے ہوں گے، خو:

(a) گبلی گلوچ کؽتب ہے، هعاضلت کؽتب ہے، ؼکبوٹ

ڈالتب ہے، ضطؽے هیں ڈالتب ہے یب هستكت اػلٰی کے 

کبم هیں ؼکبوٹ ڈالتب ہے یب هستكت اػلٰی کب کوئی 

 هبًتب؛زکن ًہیں 

(b) هستكت اػلٰی کب اقکیٌڈل ثٌبتب ہے یب ظوقؽی

يوؼت هیں هستكت اػلٰی، اـ کے ػولے یب ًبهؿظ 

کؽظٍ یب هستكت اػلٰی کی طؽف قے آفیف کے 

قلكلے هیں ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے کكی نطى کے 

ضالف ًفؽت پیعا کؽے، هػاق اڑائے یب توہیي کؽتب 

 ہے؛

(c) اػلٰی کوئی ایكی چیؿ کؽتب ہے خف قے هستكت

ی فیًلہ طے کؽًے کے قبهٌے التوٰی هیں پڑا کوئ

 هیں تؼًت پیعا ہو؛ یب

(d) کوئی ایكی چیؿ کؽتب ہے، خو کكی ظوقؽے

 لبًوى کے تست ػعالت کی توہیي ہوتی ہے۔

ثهؽطیکہ هستكت اػلٰی کے کبم پؽ یب اـ کے کكی 

advisers, 

consultants, etc 
 

 

 

 

 

 

اػلٰی اوؼ ػولہ هستكت 

 قؽکبؼی هالؾم ہوں گے

Ombudsman and 

staff to be public 

servants 
قبالًہ اوؼ ظیگؽ 

 ؼپوؼٹیں

Annual and other 

reports 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ظائؽٍ اضتیبؼ پؽ پبثٌعی

Bar of jurisdiction 
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کؽًے کے ثؼع ػولے، یب خبًچ پڑتبل یب خبًچ هکول 

هستكت اػلٰی کی زتوی ؼپوؼٹ پؽ اچھی ًیت قے 

اوؼ ػواهی هفبظ هیں ظی گئی ؼائے هستكت اػلٰی یب 

اـ کی آفیف کی توہیي کے ؾهؽے هیں ًہیں آئے 

 گی۔

( کے تست قؿا قٌبیب گیب نطى ۱(غیلی ظفؼہ )۲)

زکن خبؼی کؽًے کے تیف ظیي کے اًعؼ ہبئی 

 کوؼٹ هیں اپیل کؽ قکتب ہے۔

( هستكت اػلٰی، هستكت اػلٰی کے کي ثھی ۱)۔ ۱۱

کبهوں کی کبؼکؽظگغ کی ثہتؽی کے لیئے خبًچ ٹین 

 ثٌب قکتب ہے۔

کے ایک یب ایک قے ؾائع ػولے (ایک خبًچ ٹین ۲)

هیوجؽاى پؽ ههتول ہوگی اوؼ اـ کی ایكے ظوقؽے 

نطى یب افؽاظ کی طؽف قے کی خبئے گی، 

 خیكے هستكت اػلٰی ضؽوؼی قودھے۔

ٹین هستكت اػلٰی کے ایكے اضتبؼات (خبًچ ۳)

اقتؼوبل کؽے گی خیكے وٍ تسؽیؽی طوؼ پؽ ثیبى 

کؽے اوؼ خبًچ ٹین کی ہؽ ؼپوؼٹ اـ کی تدویؿات 

کے قبتھ هستكت اػلٰی کو هطلت لعم کے لیئے پیم 

 کی خبئے گی۔

۔هستكت اػلٰی خت وٍ هٌبقت قودھے، ۱۸

هطًوو خگہوں پؽ هستكت اػلٰی کے ایكے کبم 

لتبً فولتبً قوًپے خبئیں قؽاًدبم ظیٌے خو اى کو و

کے لیئے ثیبى کؽظٍ ظائؽٍ اضتیبؼ کے قبتھ اقٹیٌڈًگ 

یب ایڈوائیؿؼی کوٹیؿ لبئن کؽ قکتب ہے اوؼ ایكی 

کویٹی کی ہؽ ؼپوؼٹ اـ کی تدویؿات کے قبتھ 

هستكت اػلٰی کو هطلوة لعم اٹھبًے کے لیئے پیم 

 کی خبئے گی۔

کن کے غؼیؼے ۔ هستكت اػلٰی تسؽیؽ طوؼ پؽ ز۱۹

اپٌے ایكے اضتیبؼ خو اـ کی طؽف قے زکن هیں 

ثیبى کیئے خبئیں اپٌے ػولے کے کكی هیوجؽ یب 

اقٹیٌڈًگ یب ایڈوائیؿؼی کویٹی کو هٌتمل کؽ قکتب 

ہے، خو ایكی نؽائظ کے تست اقتؼوبل کؽیں گے 

 اقتثٌیٰ 

Immunity 
 

 
گوؼًؽ کی طؽف قے 

 ؼخوع کؽًب

Reference by the 

Governor 
 

 

 

 
 گوؼًؽ کو ؼیپؽیؿًٹیهي

Representation 

to Governor 
خھگڑوں کو غیؽ ؼقوی 

 طوؼ پؽ ًوٹبًب

Informal 

resolution of 

disputes 
 

 

 

 

 

 قؽوـ پؽوقیف

Service process 
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خیكے ثیبى کیب گیب ہو اوؼ ایكے هیوجؽ یب کویٹی کی 

قبتھ هستكت اػلٰی ہؽ ؼپوؼٹ اـ کی تدویؿات کے 

 کو هطولت لعم کے لیئے پیم کی خبئے گی۔

۔ هستكت اػلٰی اـ ایکٹ کے تست اپٌی ۲۱

غهیعاؼیبں اظا کؽًے هیں هعظ کے لیئے هؼبوضہ پؽ 

یب ثٌب هؼبوضہ ههیؽ، کٌكلٹٌٹ، فیلوؾ، ثیلفف، 

اًٹؽهف، کوهٌؽؾ یب هبہؽ یب هٌكٹیؽیل اقٹبف همؽؼ 

 کؽ قکتب ہے۔

۔ هستكت اػلٰی اگؽ ضؽوؼی قودھے، کكی ۲۱

ایدٌكی، قؽکبؼی هالؾم یب يوثبئی زکوهت کے 

اًتظبهی ضبثطہ هیں کبم کؽًے والے کكی ظوقؽے 

( ۲( یب غیلی ظفؼہ )۱کی غیلی ظفؼہ ) ۴فؽظ کو ظفؼہ 

کے تست هستكت اػلٰی کے کبم قؽاًدبم ظیٌے کے 

 لیئے ثباضتیبؼ ًب قکتب ہے اـ کے ظائؽٍ اضتیبؼ هیں

آًے والے کكی هؼبهلے کے قلكلے هیں اوؼ وٍ 

ایدٌكی، قؽکبؼی هالؾم یب ظوقؽے کكی کبم کؽًے 

والے کی غهیعاؼی ہوگی کہ ایكے کبم ایكی زع تک 

کؽے خیكے ثباضتیبؼ ثٌبیب خبئے اوؼ ایكی نؽائظ 

 کے تست خیكے هستكت اػلٰی طے کؽے۔

( هستكت اػلٰی خہبں ضؽوؼی قودھے، ۱۔ )۲۲

وقؽے کبم کؽًے والے یب کكی قؽکبؼی هالؾم ظ

ایدٌكی کو قجت ثتبًے کے لیئے طلت کؽ قکتب ہے 

کہ کیوں قؽکبؼی هالؾم، ظوقؽے کبم کؽًے والے 

یب ایدٌكی کی طؽف قے کی گئی ثعػٌواًی کے 

ثبػث ًمًبى اٹھبًے والے یب هتبثؽ فؽیك کو 

هؼبوضہ اظاٍ ًہ کیب خبئے اوؼ وضبزت پؽ غوؼ 

ؼی هالؾم، ظوقؽے کؽًے کے ثؼع اوؼ ایكے قؽکب

کبم کؽًے والے یب ایدٌكی کو قٌٌے کے ثؼع 

کؽًے کے لیئے کہہ هوؾوں ؼلن یب هؼبوضہ اظا 

قکتب ہے اوؼ وٍ ہی قؽکبؼی هالؾم، ایدٌكی کے 

کی کبم کؽًے والے قے لیٌڈ ؼویٌیو کی ثمبیبخبت 

 ويولی الئك ہوگب۔طؽذ 

هستكت اػلٰی ثدٹ گؽاًٹف یب اپٌے ؾیؽ ظقت (۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضؽچہ خو يوثبئی 

هسًوالتی فٌڈ قے 

 ويول کیب خبئے گب

Expenditure to 

be charged on 

provincial 

consolidated 

Fund 
 لواػع

Rules 
ظوقؽے لواًیي پؽ 

 اثؽاًعاؾ ہوًے واال ایکٹ
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ؽاًٹف کی ؼونٌی هیں ضؽچ کؽًے ؼکھے ہوئے گ

کے لیئے اپٌے ظفتؽ کب قت قے ثڑا اکبٔوًٹف آفیكؽ 

ہوگب، اوؼ اـ زوالے قے وٍ هبلی اوؼ اًتظبهی 

اضتیبؼات  اقتؼوبل کؽے گب، خو اـ کے ظفتؽ کو 

 قوًپے گئے ہیں۔

( کے تست ۲(کكی نطى کے ضالف غیلی ظفؼہ )۳)

خبؼی کؽظٍ زکن اـ نطى کو کكی ظوقؽے لبًوى 

 تست کكی غهیواؼی قے اقتثٌٰی ًہیں ظے گب۔ کے

هستكت اػلٰی اـ ایکٹ کے تست ثہتؽ ( ۱۔ )۲۳

کبؼکؽظگی کے لیئے کكی نطى اتھبؼٹی قے هعظ 

 زبيل کؽ قکتب ہے۔

(ایدٌكی کے قبؼے ػولعاؼ یب کوئی نطى خف ۲)

کی هعظ هستكت اػلٰی کو اـ کی کبؼکؽظگی کی 

ثہتؽی کے لیئے هطلوة ہوگی، وٍ قت اپٌے 

اضتیبؼات اوؼ يالزیت کے زكبة قے هعظ فؽاہن 

 کؽیں گے۔

(کكی نطى یب اتھبؼٹی کی طؽف قے هستكت ۳)

اػلٰی یب اـ کے ػولے کے قبهٌے گواہی ظیتے 

ہوئے ظیب گیب ثیبى اـ کے ضالف کكی قول یب 

کؽهٌل کبؼؼوائی هیں اقتؼوبل ًہیں کیب خبئے گب، 

هبقوائے اـ کے کہ ایكے فؽظ ًے خھوٹی گواہی 

 ہو۔ ظی

 ( هستكت اػلٰی آفیف کب چیف ایگؿیکٹو ہوگب۔۱۔ )۲۴

کب هیي اکبٔوًٹف آفیكؽ ثدیٹ  (هستكت اػلٰی آفیف ۲)

گؽاًٹ هیں زبيل کؽظٍ ضؽچوں کے قلكلے هیں یب 

هستكت اػلٰی کے ضبثطہ هیں گؽاًٹف قبؼے هبلی 

اوؼ اًتظبهی هسکوہ کو هٌتمل کؽظٍ اًتظبهی 

 ٹف آفیكؽ ہوگب۔اضتیبؼات کے قلكلے هیں هیي اکبٔوً

( هستكت اػلٰی کكی نکبیت کؽًے والے یب ۱۔ )۲۵

کكی هتؼلمہ فؽیك یب هتؼلمہ نکبیت کؽًے والے کو 

طلت کؽ قکتب ہے، اـ خبًچ یب ؼیفؽًف کے لیئے 

کكی هدبؾ اضتیبؼی کے قبهٌے تب کہ قلكلے هیں 

تًعیك نعٍ یب ًوٹؽیؿڈ لكن ًبهہ هستكت اػلٰی یب اـ 

Act to override 

other laws 
 ؼکبوٹیں ہٹبًب

Removal of 

difficulties 
کے قٌعھ  ۱۹۹۱
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کے ػولے کو ثیبى کؽظٍ ولت کے ظوؼاى  خوغ 

 کؽائے۔

کے ػالوٍ گواہی لے ٹیکٌیکلٹیؿ ( هستكت اػلٰی ۲)

قکتب ہے اوؼ نکبیت کؽًے والوں یب گواہوں کو 

ثھی طلت کؽ قکتب ہے تب کہ اى کی زمیمت اوؼ 

ًچٌے کے لیئے خھوٹ خبًچٌے کی ٹیكٹ زیثیت خب

لے قکتب ہے اوؼ کیف کی قبؼی زبلتوں هیں ایكی 

کٹوتی کؽ قکتب ہے خوهوؾوں ہو ضبو طوؼ پؽ 

خت نطى ثٌب هوؾوں قجت ثتبًے کے ایكی ٹیكٹ 

 ظیٌے قے اًکبؼ کؽتب ہے۔

( هستكت اػلٰی اپٌی يواثعیع هیں، ههیؽوں، ۱۔ )۲۶

قے ولتبً فولتبً کٌكلٹٌٹف، هبہؽیي اوؼ اـ کی طؽف 

ضعهبت ظیٌے کے لیئے ؼکھے گئے اًٹؽًف کے 

 لیئے اػؿاؾیہ اوؼ هؼبوضہ همؽؼ کؽ قکتب ہے۔

(هستكت اػلٰی اپٌی يواثعیع هیں، کكی فؽظ کی ۲)

طؽف قے ظی گئی اضبفی ضعهبت یب هستكت اػلٰی 

کو اـ کے کبم هیں ظی گئی لیوتی هعظ کے لیئے 

 اًؼبم یب هؼبوضہ همؽؼ کؽ قکتب ہے:

هؽطیکہ هستكت اػلٰی اـ نطى کیب تهطى ث

گب، اگؽ هتؼلمہ نطى کی طؽف قے ثؽلؽاؼ ؼکھے 

ایكی ظؼضواقت کی خبئے اوؼ لبًوى کے تست 

ایكے نطى کو قتبًے، ًهبًہ ثٌبًے، خواثی 

کبؼؼوائی کؽًے، ثؽائی کے ثعلے یب ثعال لیٌے قے 

 تسفع کے لیئے لعم اٹھب قکتب ہے۔

ػولعاؼ اوؼ آفیف کب ۔ هستكت اػلٰی، هالؾم، ۲۱

کی ظفؼہ  ۱۸۶۱ظوقؽا قبؼا ػولہ پبکكتبى پیٌل کوڈ، 

کی هؼٌی کی هطبثك قؽکبؼی هالؾم قودھے  ۲۱

 خبئیں گے۔

 

 
 

( هبلی قبل ضتن ہوًے کے تیي هبٍ کے اًعؼ ۱۔ )۲۸

کے هتؼلك هستكت اػلٰی گوؼًؽ کو کبؼکؽظگی 
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 قبالًہ ؼپوؼٹ پیم کؽے گب۔

وؼًؽ کے قبهٌے اپٌے (هستكت اػلٰی ولتبً فولتبً گ۲)

کبهوں قے هتؼلمہ ایكی ظوقؽی ؼپوؼٹیں پیم کؽے 

گب خو وٍ ضؽوؼی قودھے یب خو گوؼًؽ کی طؽف 

 قے طلت کی خبئیں۔

(ایک ہی ولت ایكی ؼپوؼٹیں هستكت اػلٰی کی ۳)

طؽف قے نبیغ ہوًے کے لیئے خبؼی کی خبئیں 

گی اوؼ اى کی کبپیبں ػوام کو کن لیوت پؽ فؽاہن کی 

 گی۔خبئیں 

(هستكت اػلٰی، ولتبً فولتبً ػوام کو اپٌی اقٹڈیؿ، ۴)

تسمیك، تطویٌوں، تدویؿات، ضیبالت اوؼ کي 

هؼبهالت قے هتؼلمہ ههوؼوں کے زوالے قے 

آفیف کی طؽف قے ًوٹٌے کے هطبثك آگبٍ کؽے 

 گب۔

(اـ ظفؼہ هیں ثیبى کؽظٍ ؼپوؼٹ اوؼ ظوقؽے ۵)

 ظقتبویؿات يوثبئی اقیوجلی کے قبهٌے پیم کیئے

 خبئیں گے۔

کكی ػعالت یب ظوقؽی اتھبؼٹی کو ظائؽٍ اضتیبؼ ۔ ۲۹

 ًہیں ہوگب:

(i) ،اٹھبئے گئے کكی لعم، کچھ کؽًے کے اؼاظے

کیئے گئے زکن یب کچھ کؽًے، اـ ایکٹ کے تست 

اٹھبًے خبًے، ثٌبئے گئے یب کیئے گئے کی ظػوٰی 

 پؽ کوئی قوال اٹھبًب؛ یب

(ii)ی، یب هستكت اػلٰی کے قبهٌے کكی کبؼؼوائ

کیئے گئے کكی کبم یب کچھ کؽًے کے اؼاظے یب 

کچھ کؽًے کی ظػوٰی یب هستكت اػلٰی کے ازکبهبت 

یب ؼاضپے قے کچھ کؽًے پؽ کوئی فیًلہ قٌبًب یب 

 اقتی یب کوئی ػبؼضی زکن خبؼی کؽًب۔

اـ ایکٹ کے تست اچھی ًیت قے کیئے گئے ۔ ۳۱

کكی کبم یب کچھ کؽًے کے اؼاظے پؽ هستكت 

کے ػولے، خبًچ ٹین، اقٹیٌڈًگ یب  اػلٰی، اـ

ایڈوائیؿؼی کویٹی کے ًبهؿظ هیوجؽاى یب هستكت 

اػلٰی کی طؽف قے ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے کكی 
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نطى کے ضالف کوئی همعهہ، کیف یب کوئی لبًوًی 

 کبؼؼوائی ًہیں ہوگی۔

( گوؼًؽ کوئی هؼبهلہ، ؼپوؼٹ یب نکبیت ۱۔ )۳۱

اػلٰی کی خبًچ یب آؾاظ تدویؿات کے لیئے هستكت 

 طؽف ثھیح قکتب ہے۔

(هستكت اػلٰی فوؼی طوؼ پؽ ایكے هؼبهلے، ۲)

ؼپوؼٹ یب نکبیت کی خبًچ کؽے گب اوؼ اپٌے ًتبئح 

 یب ؼائے هوؾوں ولت کے ظوؼاى پیم کؽے گب۔

(گوؼًؽ قؽکبؼی گؿیٹ هیں ًوٹیفکیهي کے ۳)

غؼیؼے قؽکبؼی اظاؼوں یب ایدٌكی هیں قے کوئی 

قبؼی گٌدبئهیں یب  ضبو هؼبهالت یب اـ ایکٹ کی

کوئی ایک گٌدبئم ًبفػ ہوًے قے ضبؼج کؽ قکتب 

 ہے۔

۔ هستكت اػلٰی کے فیًلے یب زکن قے هتبثؽ ۳۲

نعٍ کوئی نطى، فیًلے یب زکن کے تیف ظى کے 

پیم کؽ قکتب ہے، خو ایكب ػؽیضے اًعؼ گوؼًؽ کو 

وٍ هٌبقت گوؼًؽ زکن خبؼی کؽ قکتب ہے، 

 قودھے۔

خت تک کچھ اـ ایکٹ کے هتضبظ ًہ ہو ( ۱۔ )۳۳

هستكت اػلٰی اوؼ ػولے کے هیوجؽ کو اضتیبؼ ہے 

کہ وٍ غیؽ ؼقوی طوؼ پؽ ثبت چیت کؽ کے، ضول 

ايلوثی قے زل کؽ کے، نؽائظ قے، زل یب کكی 

ًمًبى هیں ثغیؽ تسؽیؽی هؼبہعے کے ثہتؽی ال 

قکتبہے یب کوئی نکبیت ظؼج کؽًے کی ضؽوؼت 

کبؼی ًوٹیف خبؼی کؽًے کے ػالوٍ یب کوئی قؽ

 ۔کؽےکے ػالوٍ هكئال زل 

( هستكت اػلٰی همًع زبيل کؽًے کے لیئے ۲)

لیؿى کبٔوًكلؽؾ همؽؼ کؽ قکتب ہے، اػؿاؾی طوؼ 

پؽ یب ظوقؽی يوؼت هیں همبهی قطر پؽ ایكی 

نؽائظ و ضواثظ کے تست خیكے هستكت اػلٰی 

 ضؽوؼی قودھے۔

کے ( اـ ایکٹ کے همبيع زبيل کؽًے ۱۔ )۳۴

ئے اـ ثبت کو یمیٌی ثٌبیب خبئے گب کہ خواثعاؼوں لی
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ثؽاٍ ؼاقت کیب گیب قے ظفتؽی ضظ و کتبثت یب ؼاثطہ 

ہے، یب کكی ظوقؽی ضبطؽی والے نطى کے 

 غؼیؼے، ظوقؽے اى طؽیموں قے:

(i) آفیف کے کكی هالؾم کے غؼیؼے غاتی طوؼ یب

ضًويی هستكت اػلٰی کے ًبم پؽ همؽؼ کؽظٍ کكی 

کے غؼیؼے پہچبًے والے کے  طوؼ پؽ ضظ و کتبثت

یب آفیف کے ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے کكی ػولے یب اـ 

قلكلے هیں ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے کكی نطى کے 

 غؼیؼے؛

(ii) کكی هیل ثبکف هیں ڈالٌے کے غؼیؼے یب کكی

اظا کیئے گئے طؽیمے ؼلن پوقٹ آفیف کی پیهگی 

کے تست پوقٹ کؽًے کے غؼیؼے، یب پوقٹٌگ کے 

قؽٹیفکیٹ کے قبتھ کكی ظوقؽے ظقتبویؿ کے 

غؼیؼے هعػی کے آضؽی هؽتجہ ثیبى کؽظٍ پتہ پؽ 

ؼخكٹؽڈ پوقٹ کے غؼیؼے یب آفیف کے ؼکبؼڈ هیں 

هتؼلمہ نطى کے غؼیؼے، خف قلكلے هیں 

ئی غؼیؼے ظـ ظى کے اًعؼ پہچبٹپبل هٌعؼخہ ثبال 

 خبئے گی؛

(iii) پولیف آفیكؽ کے غؼیؼے یب کكی هالؾم یب آفیف

کے ًبهؿظ کؽظٍ کے غؼیؼے پہچبًے والے ػول 

ثیبى کؽظٍ پتہ، خگہ پؽ ظقتبویؿ قے یب آضؽی هؽتجہ 

کے غؼیؼے، یب هعػی یب هتؼلمہ افؽاظ کے کبؼوثبؼ 

والی خگہ پؽ اوؼ اگؽ هٌعؼخہ ثبال پتہ، ازبطے یب 

یں قے کوئی ثھی هوخوظ خگہ پؽ هٌعؼخہ ثبال ه

کی کبپی یب ظوقؽا کبغػ ضظ و کتبثت ًہیں ہے تو 

ایكے پتہ کے هیي ظؼواؾے پؽ لگبًے کے غؼیؼے؛ 

 اوؼ

(iv) یب ظقتبویؿ ضظ و کتبثت کكی اضجبؼ کے غؼیؼے

نبیغ کؽًے کے غؼیؼے اوؼ اـ کی کبپی هعػی یب 

هتؼلمہ نطى کی طؽف قبظٍ هیل کے غؼیؼے 

اضجبؼ هیں ضظ و کتبثت ثھیدی، خف يوؼت هیں 

نبیغ ہوًے والی تبؼیص قے هوثؽ قودھی خبئے 

 گی۔
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کے قبؼے هؼبهالت هیں ثبثتی کی ضظ و کتبثت (۲)

غهیعاؼی هعػی پؽ ہوگی، خو هوؾوں قجت ثتبئے گب 

کے ضظ و کتبثت کہ زمیمت هیں، اـ کو والؼی 

ثبؼے هیں هؼلوهبت ًہیں تھی اوؼ اـ ًے اچھی ًیت 

 قے لعم اٹھبیب ہے۔

آفیف قے ضظ و کتبثت (خت ثھی ایک ظقتبویؿ یب ۳)

تو اـ کے لفبفے یب پیکیح پؽ کی خبئے گی هیل 

 واضر الفبظ هیں آفیف کی طؽف قے لکھب ہوگب۔

۔ هستكت اػلٰی کو واخت االظا هؼبوضہ اوؼ آفیف ۳۵

کب اًتظبهی ضؽچہ، ثهوول ػولے کے ًبهؿظ کؽظٍ 

کب کو واخت االظا هؼبوضہ ضوبًت ظیٌے والے اوؼ 

ضؽچہ يوثبئی هسًوالتی فٌڈ هیں قے ويول کیب 

 خبئے گب۔

 

 

 
۔ هستكت اػلٰی گوؼًؽ کی هٌظوؼی قے اـ ۳۶

ایکٹ کے همبيع زبيل کؽًے کے لیئے لواػع ثٌب 

 قکتب ہے۔

۔ اـ ایکٹ کی گٌدبئهیں هوثؽ ہوں گی خت تک ۳۱

 کچھ ولتی طوؼ پؽ ًبفػ کكی لبًوى کے هتضبظ ًہ ہو۔

 

 

۔ اگؽ اـ ایکٹ کی کوئی گٌدبئم ًبفػ کؽًے هیں ۳۸

ؼکبوٹ پیم آئے تو گوؼًؽ ایكے ازکبهبت خبؼی 

کؽ قکتب ہے خو اـ ایکٹ کی گٌدبئهوں کے 

هتضبظ ًہ ہوں، خو وٍ ایكی ؼکبوٹ ہٹبًے کے 

 همًع کے لیئے ضؽوؼی قودھتے۔

۔ قٌعھ يوثہ کے لیئے يوثبئی هستكت اػلٰی ۳۹

کو هٌكوش کیب خبتب  ۱۹۹۱کی آفیف کب لیبم آؼڈیٌٌف، 

 ہے۔

 پہال شیڈول

 (۱) ۳مالحظہ کزیں دفعہ 
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ایک هست وطي پبکكتبًی ثي هیں، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 کؽ ؼہوں گب اوؼ هیں قچ کی ؼاٍ پؽ چلوں گب۔

کے هستكت اػلٰی کے طوؼ پؽ اپٌی يوثہ قٌعھ 

غهیعاؼیبں ًجھبٔوں گب اوؼ ایوبًعاؼی قے اپٌے کبم 

قؽاًدبم ظوں گب، اپٌی پوؼی يالزیت اوؼ 

ایوبًعاؼی قے يوثے هیں ولتی طوؼ پؽ ًبفػ لبًوى 

ضوف یب فبػعٍ، اللچ یب ثعًیتی کے هطبثك ثغیؽ کكی 

 کے کبم کؽوں گب۔

بهوں اوؼ قؽکبؼی ک کہ هیں اپٌے غاتی فبئعے کو

 قؽکبؼی فیًلوں پؽ اثؽاًعاؾ ہوًے ًہیں ظوں گب؛

هیں اپٌی پوؼی کونم کؽوں گب کہ پبکكتبى اوؼ کہ 

 ۔گب يوثہ قٌعھ کے وقیغ هفبظ کو فؽوؽ ظالٔوں

هیں واقطہ یب ثال واقطہ کكی نطى قے کہ اوؼ 

کوئی ثبت ًہیں کؽوں گب یب ؼاؾ ًہیں ثتبٔوں گب خو 

هیؽے ؾیؽ غوؼ  هؼبهلہ هستكت اػلٰی کے طوؼ پؽ

آیب ہو، یب هیؽی هؼلوهبت هیں ہو، هبقوائے اـ کے 

خو هستكت اػلٰی کے طوؼ پؽ ًجھبًے کے لیئے 

 هطلوة ہو۔

 ہللا تؼبلٰی هیؽی هعظ اوؼ ؼہٌوبئی فؽهبئے )آهیي(

 دوسزا شیڈول

 (۴) ۸مالحظہ کزیں دفعہ 

هیں، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک هست وطي پبکكتبًی ثي 

 اوؼ هیں قچ کی ؼاٍ پؽ چلوں گب۔ کؽ ؼہوں گب

کے ظفتؽ کے هالؾم يوثہ قٌعھ کے هستكت اػلٰی 

طوؼ پؽ اپٌی غهیعاؼیبں ًجھبٔوں گب اوؼ ایوبًعاؼی کی 

قے اپٌے کبم قؽاًدبم ظوں گب، اپٌی پوؼی يالزیت 

اوؼ ایوبًعاؼی قے يوثے هیں ولتی طوؼ پؽ ًبفػ 

 ضوف یب فبػعٍ، اللچ یبلبًوى کے هطبثك ثغیؽ کكی 

 ثعًیتی کے کبم کؽوں گب۔

قؽکبؼی کبهوں اوؼ  کہ هیں اپٌے غاتی فبئعے کو

 قؽکبؼی فیًلوں پؽ اثؽاًعاؾ ہوًے ًہیں ظوں گب؛

هیں واقطہ یب ثال واقطہ کكی نطى قے کہ اوؼ 

کوئی ثبت ًہیں کؽوں گب یب ؼاؾ ًہیں ثتبٔوں گب خو 
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طوؼ ظفتؽ کے هالؾم کے هؼبهلہ هستكت اػلٰی کے 

 ۔ؼ آیب ہو، یب هیؽی هؼلوهبت هیں ہوپؽ هیؽے ؾیؽ غو

 ہللا تؼبلٰی هیؽی هعظ اوؼ ؼہٌوبئی فؽهبئے )آهیي(

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
 


