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 ]0221 جٍّري 3[

ڪيّرٽي ضّةي ۾ ٌجي ض ضٍڌ„رڊيٍٍص جًٍِ ذريػي 

 کي ىػلّل ةڻايّ ويٍرو. ياٌتظام ۽ ضاةع يايجٍطيً ج

 يڪيّرٽي ايجٍطيً جضٍڌ ضّةي ۾ ٌجي ضجيئً تَ 

ضان الڳاپيم ىػاىهً کي فساُو ڪسڻ  ياٌتظام ۽ ضاةع

 ىػلّل ةڻائڻ ضسوري ٿي پيّ „ُي.

واري اغالن  1999„ڪٽّةس  14۽ جيئً تَ ضّةائي اضييتهي 

ىّجب ىػعم  1ڪاٌطٽيٽيّشً „رڊر ٌيتس. تحت ۽ پسوويشٌم 

 „ُي؛

گّرٌس ىعيئً „ُي تَ ىّجّده ضّرتحال ۾ ضٍڌ جّ ۽ جيئً تَ 

 تڪڙو كرم کڻڻ ضسوري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪسيۿ ىٿي ڄاڻايم اغالن ۽ پسوويشٌم 

جّ پسوويشٌم  1999ڪاٌطٽيٽيّشً „رڊر ضان گڏ پڙُّ 

م ۿ ۽ ان ضهطهي ۾ ىهي9ڪاٌطٽيٽيّشً )تسىيو( „رڊر ٌيتس. 

ضيّرن ادتيارن کي اضتػيال ۾ „ڻيٍريۿ ضٍڌ جي گّرٌس 

دّشيَء ضان ُيٺيّن „رڊيٍٍص جّڙي ٌافز ڪسڻ فسىايّ 
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 „ُي:

ضٍڌ ٌجي ضڪيّرٽي ايجٍطيش „رڊيٍٍص کي ( ًُ 1) .1

 ضڏيّ ويٍرو. 0222)اٌتظام ۽ ضاةعّ( „رڊيٍٍصۿ 

 (ان جي ضڄي ضّةي ضٍڌ تائيً تّثيق ڪئي ويٍري.0)

 

جيطتائيً ڪجَِ ىفِّم ۽ ىضيّن جي ًُ „رڊيٍٍص ۾ۿ . 0

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيطتائيً:

(a) “ٌجي ضڪيّرٽي ايجٍطي  ڪًٍِىعهب ” ايجٍطي

جيڪا ضڪيّرٽي گارڊن ۽ ضڪيّرٽي اٌتظاىً ضان 

الڳاپيم ىػاىهً کي ُالئي رُي ُجي ۽ جًٍِ ۾ شاىم „ُي 

 اُڙي ايجٍطي جي ڪا شاخ؛

(b) “ىعهب ضٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(c) “ىعهب ُڪ ايجٍطي جي ڪو ڪار کي ” الئطٍص

 ُالئڻ الِء ًُ „رڊيٍٍص تحت جاري ڪيم الئطٍص؛

(d) “ىعهب الئطٍص رکٍرڙ؛” الئطٍطي 

(e) “ ىعهب ًُ „رڊيٍٍص تحت ” ادتياريڏيٍرڙ الئطٍص

 ىلسر ڪيم الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياري؛

(f) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍص تحت جّڙيم كاغرا؛” كاغرا 

(g) “جًٍِ ۾ شاىم „ًُ كاغرن ىّجب ” ضڪيّرٽي گارڊ

 الئطٍص رکٍرڙ ظسفان رکيم چّڪيرار.

. ڪا ةَ ايجٍطي ًُ „رڊيٍٍص جي گٍجائشً ضان ٽڪساَء 3

 ۾ كائو ڪئي يا جاري رکي ٌَ ويٍري.
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حڪّىت ٌّٽيفڪيشً ذريػي ڪًٍِ شذص يا . 4

ادتياري کي الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياري جا ضيّرا يا ڪي ةَ 

ر اضتػيال ڪسڻ الِء الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياري ظّر ىلسر ادتيا

 ڪسي ضگِي ٿي.

ڪّ شذص جيڪّ ُڪ ايجٍطي كائو ڪسڻ ( 1.)5

چاُيٍرو ُجي ۽ ڪّ شذص جيڪّ اڳّاٽ ىّجّد اُڙي 

ڪًٍِ ايجٍطي کي جاري رکڻ چاُيٍرو ُجيۿ اُّ ڄاڻايم 

ظسيليڪار ۽ ةيان ڪيم في جي ادائگي ضان گڏ الئطٍص 

جٍطي جي جّڙجڪ ۽ اُڙن ٻيً ڏيٍرڙ ادتياري کي اي

ڪاغزن ۽ ىػهّىات جي ٌلم ضان گڏ دردّاضت ڏيٍروۿ 

 جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

( ڪّ ةَ الئطٍص تيطتائيً جاري ٌَ ڪيّ ويٍرو 0)

جيطتائيً دردّاضت گزار الئطٍص جاري ڪسڻ الِء ةيان 

 ڪيم شسظً ۽ گِسجً کي پّرو ٌٿّ ڪسي.

تي اُڙي جاچ  ( الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياريۿ دردّاضت ىهڻ3)

پڙتال ڪسي ضگِي ٿي جيڪا اُا ضسوري ضيجِي ۽ اُڙيً 

شسظً ىّجب ۽ اُڙي ضڪيّرٽي ظسفان ڏٌم دردّاضت 

ىٍظّري ڪسي ضگِي ٿي يا نکت ۾ ضتب ڄاڻائڻ ةػر ان کي 

 رد ڪسي ضگِي ٿي.

جيڪڏًُ الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياري دردّاضت ىٍظّر ( 4)

ر کي ڪسي ٿي تَ اُا ةيان ڪيم فارم تي دردّاضت گزا

 الئطٍص جاري ڪٍري.

establishment or 

continuing an 

agency 

الئطٍص ڏيٍرڙ 

 ادتياري

Licensing 

Authority 

 الئطٍص الِء دردّاضت

Application for 

License 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

( تحت جاري ڪيم الئطٍص ُڪ ضال الِء 4ذيهي دفػَ )( 5)

ڪارگس ٌُّرو ۽ ةيان ڪيم ظسيلي ۽ في جي ادائگي تي 

 ٻيِس ٌئيً ٿيڻ الئق ٌُّرو.

( تحت جاري ڪيم 4الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياري ذيهي دفػَ )( 6)

جيئً ةيان  وارو رڪارڊ رکٍريالئطٍطش ةاةت اُڙن تفطيهً 

 ڪيّ ويّ ُجي.

ايجٍطي جيڪا ًُ „رڊيٍٍص جي الڳّ ٿيڻ تائيً ( 1.)6

وجّد ۾ ٌَ ُجي اُا فلط الئطٍص جاري ٿيڻ کاٌپِّء ئي كائو 

 ٿي ضگٍِري.

اڳّاٽ ىّجّد ايجٍطي ًُ „رڊيٍٍص جي الڳّ ٿيڻ کاٌپِّء ( 0)

ڇَِ ىِيًٍ کان وڌيڪ جاري ٌَ رکي ضگٍِريۿ جيطتائيً 

 اٌرر الئطٍص الِء دردّاضت ٌَ ڏئي.اُا ٽيًِ ڏيًٍِ 

جتي ىٿي ڄاڻايم ظسيلي ىّجب اڳّاٽ ىّجّد ايجٍطي ( 3)

جي ضهطهي ۾ ڪا دردّاضت ڪئي وئي „ُي ۽ اُڙي 

( ۾ ةيان 0دردّاضت رد ڪئي وئي „ُيۿ تَ پِّء ذيهي دفػَ )

ڪيم ڇَِ ىِيًٍ جّ غسضّ گزرڻ کاٌپِّءۿ ايجٍطي جًٍِ 

ان کان ٽيًِ ڏيًٍِ  تاريخ تي دردّاضت رد ڪئي وئي „ُيۿ

اُڙي اپيم غّر ۿ يا جيڪڏًُ تائيً جاري رکي ضگٍِري

 ُيٺ رٍُري جيطتئايً ان کي رد ٌَ ڪيّ وڃي.

ڪّ ةَ الئطٍص رکٍرڙ ڪي ُٿيارۿ اوزارۿ ريڊيّ وائسنيص . 7

راةعي جا اوزار يا ڪّ ٻيّ گيجيٽ ٌَ رکٍرو يا اضتػيال 

 ُجي.ڪٍرو تيطتائيً جيطتائيً الڳاپيم كاٌّن ىّجب ٌَ 

 

 (ُس الئطٍص رکٍرڙ:1.)8

(a) ةيان ڪيّ ويّ ُجيۿ  ًاُڙي وكت تي ۽ اُڙي ظسيلي جيئ
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پٍٍِجي ضانياٌي رپّرٽ ۽ „ڊٽ ٿيم اڪائٌّٽص جا تفطيم 

 الئطٍص ڏيٍرر ادتياري کي جيع ڪسائيٍرو؛

(b)  الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياري کي ىالزىت تي رکيم ىاڻِّ جي

اڪائٌّٽصۿ يا ٻيا ان جا ضهطهي ۾ تفطيم فساُو ڪسڻ يا 

رڪارڊس يا اُڙي ىػهّىات فساُو ڪسڻ جيڪا الئطٍص 

 ڏيٍرڙ ادتياري وكت ةّكت ظهب ڪسي.

( الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياريۿ يا ان ظسفان ىڪيم ظّر 0)

ةاادتيار ةڻايم ڪّ غيهرارۿ ضيّرن ىٍاضب ىّكػً تي 

الئطٍص رکٍرڙ جي حاظًۿ اڪائٌّٽ جي ڪتاةً ۽ الئطٍص 

پڙتال ڪسي ضگِي ٿّۿ ةشيّل  جي ٻيً رڪارڊس جي جاچ

الئطٍص رکٍرڙ ظسفان ىالزىت تي رکيم ىاڻًِ جي رڪارڊۿ 

ضڪيّرٽيشۿ روڪ ركو ۽ ايجٍطي ظسفان رکيم ٻيً 

 ىهڪيتً جي ۽ ان ضان الڳاپيم ضيّرن ڪاغزن جي.

الئطٍص رکٍرڙ جي جّڙجڪ ۾ ڪا ةَ تسىيو ڪارگس (1.)9

ان ٌَ ٌُّري جيطتائيً ان جي الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياري ظسف

ىٍظّري ٌَ ڏٌي وڃيۿ جًٍِ ىلطر الِء تسىيو جّ ٌلم الئطٍص 

 ڏيٍرڙ ادتياري ڏاًٌِ اىاڻيّ ويٍرو.

( جيڪڏًُ الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياري ىعيئً „ُي تَ 0)

جّڙجڪ جي تسىيو ًُ „رڊيٍٍص جي ڪً گٍجائشً يا 

كاغرن ضان ٽڪساَء ۾ ٌَ „ُي تَ اُا جيئً ىٍاضب ضيجِيۿ 

 ي.تسىيو جي ىٍظّري ڏئي ضگِي ٿ

جيڪڏًُ اُڙي جاچ پڙتال کاٌپِّء جيئً اُا ىٍاضب . 12

ضيجِيۿ الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياري ىعيئً „ُي تَ الئطٍص 

يا كاغرن يا الئطٍص جي  رکٍرڙ ًُ „رڊيٍٍص جي گٍجائشً

شسظً ضان ٽڪساَء ۾ „ُي يا تٍظيو جي ڪو ڪار جًٍِ 

Conditions to be 

compiled with by 

agencies 
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جي جّڙجڪ كاٌٌّي ظّر ىٍع ٿيم ُجيۿ اُا نکت ۾ حڪو 

 رد ڪسي ضگِي ٿي.ذريػي الئطٍص 

ةشسظيڪ رد ڪسڻ جّ حڪو تيطتائيً جاري ٌَ ڪيّ 

ويٍرو جيطتائيً الئطٍص رکٍرڙ کي ضتب ڄاڻائڻ جّ ىّزون 

 ىّكػّ فساُو ٌَ ڪيّ وڃي.

جيڪڏًُ الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياري الئطٍص الِء . 11

دردّاضت رد ڪسي ٿي يا الئطٍص رد ڪسي ٿيۿ دردّاضت 

رکٍرڙ ُجيۿ الئطٍص گزار يا جيئً ىػاىهّ ُجيۿ الئطٍص 

ڏيٍرڙ ادتياري جي حڪو جي ٽيًِ ڏيًٍِ اٌرر حڪّىت 

ضان راةعّ ڪٍرو ۽ اپيم ڪٍرو ۽ ان ضهطهي ۾ حڪّىت 

ظسفان جاري ڪيم حڪو حتيي ٌُّرو ۽ ان تي الئطٍص 

 ڏيٍرڙ ادتياري ظسفان غيهرر„ىر ڪسايّ ويٍرو.

 ڪّ شذص جيڪّ:( 1). 10

(a)  رڊيٍٍص جي گٍجائشً يا ڪً كاغرن يا ان ضهطهي„ ًُ

 ۾ جاري ڪيم حڪو جي ڀڃڪڙي ڪسي ٿّ؛ يا

(b)  ًٍِرڊيٍٍص تحت الئطٍص الِء دردّاضت ۾ يا ڪ„ ًُ

رپّرٽ يا الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياري کي جيع ڪسايم ةيان ۾ۿ 

 ڪا غهط ةياٌي ڪسي ٿّ يا ڪّڙا اٌگ اکس ڏئي ٿّ؛

ىري الِء جيڪّ ٻً ضانً  اُّ كير جي ضشا الئق ٌُّرو اُڙي

تائيً وڌي ضگِي ٿّۿ يا ڏٌڊ جيڪّ پٍجاَُ ُشار رپيً تائيً 

 وڌي ضگِي ٿّۿ يا ٻئي گڏ.

جتي ڪّ شذص ًُ „رڊيٍٍص تحت ڪّ ڏوَُ ڪسي ( 0)

ٿّۿ ڪيپٍي „ُي يا ڪا ٻي ڪارپّريٽ ةاڊيۿ يا ىاڻًِ جي 

ۿ ضيڪسيٽسي ۽ ڪا ايطّضيئيشًۿ ُس ڊائسيڪٽسۿ ىئٍيجس

يهرار جيطتائيً اُي ثاةت ڪً تَ اُّ ان ضهطهي ۾ ٻيا غ
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ڏوَُ اًٌِ جي ىػهّىات يا ىشّري کاٌطّاِء ٿيّ „ُيۿ اُي 

 تيطتائيً اُي اُڙي ڏوَُ ۾ جّاةرار ضيجِيا ويٍرا.

(ڪًٍِ ةَ غرانت کي ًُ „رڊيٍٍص تحت ڪًٍِ ةَ ڏوَُ 3)

دالف ضّاِء الئطٍص ڏيٍرڙ ادتياري ظسفان نکت ۾ شڪايت 

ن ةاادتيار ةڻايم ڪًٍِ غيهرار جيۿ يا ان ضهطهي ۾ ان ظسفا

 جي شڪايت جي دائسه ادتيار ٌَ ٌُّرو.

ًُ „رڊيٍٍص تحت ڪيم ضيّرا ڏوَُ ايگشيڪيّٽّ ( 4)

 ىئجطٽسيٽ ظسفان ڪارروائي الئق ٌُّرا.

ڪّ ىلرىّۿ ڪيص يا كاٌٌّي ڪارروائي ڪًٍِ ةَ . 13

شذص دالف ٌَ ٿيٍريۿ جًٍِ ًُ „رڊيٍٍص تحت ضٺي ٌيت 

 جّ ارادو ڪيّ ُجي. ضان ڪجَِ ڪيّ يا ڪسڻ

حڪّىت ضسڪاري گشيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريهي ًُ . 14

„رڊيٍٍص تحت پٍٍِجا ضيّرا يا ڪي ةَ ادتيار غام ظّر تي 

يا اُڙي ايجٍطي يا ايجٍطيً جي درجي جي ضهطهي ۾ 

پٍٍِجي ڪً ةَ غيهرارن کي ىٍتلم ڪسي ضگِي ٿيۿ جيئً 

 ٌّٽيفڪيشً ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

جّن گٍجائشّن اضافي ٌُّريّن ۽ ًُ „رڊيٍٍص ( 1. )15

وكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي كاٌّن جي گٍجائشً ضان تضاد ۾ 

 ٌَ ٌُّريّن.

ًُ „رڊيٍٍص ۾ ڪجَِ ةَ الئطٍص رکٍرڙ يا ان جي ىالزم ( 0)

تي الڳّ ٌَ ٿيٍروۿ ڪًٍِ ةَ كاٌّن تحت ىٍتلم ڪيم ڪي 

ةَ ادتيار يا پّنيص غيهرار ظسفان اضتػيال الئقۿ يا ڪًٍِ 

ضسڪاري ىالزم ظسفان اضتػيال الئق ادتيارن تي الڳّ ٻئي 

 ٌَ ٿيٍرو.

حڪّىت ضسڪاري گشيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريػي ًُ . 16
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„رڊيٍٍص جي گٍجائشً کي اثسائتّ ةڻائڻ الِء كاغرا جّڙي 

 ضگِي ٿي.

 

ىزڪّره تسجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ „رڊيٍٍص  ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتػيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي

Power to make 

rules 

 


