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جػ کی توؼظ ؼے ؼٌسھ صوبہ هیں ًجی آضڈیٌٌػ 

ؼکیوضٹی ایجٌؽیوں کے اًتظبم اوض ضببطہ کو هعقول 
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 بٌبیب جبئے گب۔

جیؽب کہ ؼٌسھ صوبہ هیں ًجی ؼکیوضٹی ایجٌؽیوں 

کو هعقول کے اًتظبم اوض ضببطہ ؼے هتعلقہ هعبهالت 

 بٌبًب هقصوز ہے۔

والے  ۱۹۹۹اکتوبط  ۱۴اوض جیؽب کہ صوببئی اؼیوبلی 

اعالى کے تحت اوض پطوویعًل کبًؽٹی ٹیوشي آضڈض 

 کے تحت هعطل ہے؛ ۱ًوبط 

اوض جیؽب کہ ؼٌسھ کب گوضًط هطوئي ہے کہ هوجوزٍ 

 صوضتحبل هیں فوضی قسم اٹھبًب ضطوضی ہے؛

وض پطوویعًل لٰہصا اغ لیئے، هٌسضجہ ببال اعالى ا

کب  ۱۹۹۹کبًؽٹیٹیوشي آضڈض کے ؼبتھ پڑھیں 

، اوض اغ ۹پطوویعًل کبًؽٹیٹیوشي )تطهین( آضڈض ًوبط۔

ؼلؽلے هیں هلے ہوئے ؼبضے اذتیبضات کو اؼتعوبل 

هیں التے ہوئے، ؼٌسھ کے گوضًط ًے بروشی 

 هٌسضجہ شیل آضڈیٌٌػ بٌب کط ًبفص کطًب فطهبیب ہے:

ًجی ؼکیوضٹی ایجٌؽع (اغ آضڈیٌٌػ کو ؼٌسھ ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۱۱۱)اًتظبم اوض ضببطہ( آضڈیٌٌػ، 

(اغ کی ؼبضے صوبے ؼٌسھ تک توثیق کی جبئے ۲)

 گی۔

۔ اغ آضڈیٌٌػ هیں، جب تک کچھ هفہوم اوض هضووى ۲

 کے هتضبز ًہ ہو، تب تک:

(a)  ایجٌؽی'' هطلب ایک ًجی ؼکیوضٹی''

ؼکیوضٹی گبضڈوں اوض ؼکیوضٹی ایجٌؽی جو 

ؼے هتعلقہ ؼبضے هعبهالت کو چال اًتظبهبت 

ضہی ہو اوض جػ هیں شبهل ہے ایؽی ایجٌؽی 

 کی کوئی شبخ؛

(b) حکوهت'' هطلب حکوهت ؼٌسھ؛'' 

(c)  ایجٌؽی کے کبم کبج  کؽی ''الئؽٌػ'' هطلب

کو چالًے کے لیئے اغ آضڈیٌٌػ کے تحت 

 جبضی کطزٍ الئؽٌػ؛

(d) ''هطلب الئؽٌػ ضکھٌے واال؛ ''الئؽٌؽی 

(e)  اذتیبضی'' هطلب اغ ''الئؽٌػ زیٌے والے

آضڈیٌٌػ کے تحت هقطض کطزٍ الئؽٌػ زیٌے 
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 والی اذتیبضی؛

(f)  قواعس'' هطلب اغ آضڈیٌٌػ کے تحت بٌبئے''

 گئے قواعس؛

(g)  ؼکیوضٹی گبضڈ'' جػ هیں شبهل ہیں قواعس''

کے تحت الئؽٌػ ضکھٌے والے کی ططف 

 ؼے ضکھے گئے چوکیساض۔

۔کوئی بھی ایجٌؽی اغ آضڈیٌٌػ کی گٌجبئشوں ؼے ۳

 ٹکطأو هیں قبئن کی یب جبضی ضکھی ًہیں جبئے گی۔

 

 

 

 
 

۔حکوهت ًوٹیفکیشي کے شضیعے کؽی شرص یب ۴

اذتیبضی کو الئؽٌػ زیٌے والی اذتیبضی کے ؼبضے 

یب کوئی بھی اذتیبض اؼتعوبل کطًے کے لیئے الئؽٌػ 

 زیٌی والی اذتیبضی کے طوض پط هقطض کط ؼکتی ہے۔

قبئن کطًب چبہتب (کوئی شرص جو ایک ایجٌؽی ۱۔)۵

اوض کوئی شرص جو پیشگی هوجوز ایؽی کؽی ہو

ایجٌؽی کو جبضی ضکھٌب چبہتب ہو، وٍ بیبى کطزی 

ططیقیکبض اوض بیبى کطزٍ فی کی ازائگی کے ؼبتھ 

الئؽٌػ زیٌے والی اذتیبضی کو ایجٌؽی کی تشکیل 

اوض ایؽے زیگط کبغصات اوض هعلوهبت کی ًقل کے 

 یبى کیب گیب ہو۔ؼبتھ زضذواؼت زے گب، جیؽے ب

(کوئی بھی الئؽٌػ تب تک جبضی ًہیں کیب جبئے ۲)

گب جب تک زضذواؼت گصاض الئؽٌػ جبضی کطًے کے 

لیئے بیبى کطزٍ شطائظ اوض ضطوضیبت پوضی ًہیں 

 کطتب۔

(الئؽٌػ زیٌے والی اذتیبضی، زضذواؼت هلٌے پط ۳)

ایؽی جبًچ پڑتبل کط ؼکتی ہے جو وٍ ضطوضی 

کے تحت اوض ایؽی ؼوجھے اوض ایؽی شطائظ 

ؼکیوضٹی کی ططف ؼے زی گئی زضذواؼت هٌظوض 

کط ؼکتی ہے یب تحطیطی طوض پط ؼبب بتبًے کے بعس 

 اغ کو ضز کط کط ؼکتی ہے۔

establishment 

or continuing 

an agency 
الئؽٌػ زیٌے والی 

 اذتیبضی

Licensing 

Authority 
الئؽٌػ کے لیئے 

 زضذواؼت

Application for 

License 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ایجٌؽی کب قیبم اوض 

 جبضی ضکھٌب

Establishment 

and 

continuance of 
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(اگط الئؽٌػ زیٌے والی اذتیبضی زضذواؼت هٌظوض ۴)

کطتی ہے تو وٍ بیبى کطزٍ فبضم پط زضذواؼت گصاض کو 

 الئؽٌػ جبضی کطے گی۔

کے تحت جبضی کطزٍ الئؽٌػ ایک ( ۴شیلی زفعہ )(۵)

ؼبل کے لیئے کبضگط ہوگب اوض بیبى کطزٍ ططیقے اوض 

 فی کی ازائگی پط زوببضٍ ًیب ہوًے کے الئق ہوگب۔

( کے ۴(الئؽٌػ زیٌے والی اذتیبضی شیلی زفعہ )۶)

ؽٌؽع کے حوالے ؼے ایؽے تحت جبضی کطزٍ الئ

، جیؽے بیبى کیب تفصیالت پط هبٌی ضکبضڈ ضضکھے گی

 و۔گیب ہ

ایجٌؽی جو اغ آضڈیٌٌػ کے ًبفص ہوًے تک (۱۔)۶

وجوز هیں ًہ ہو وٍ فقظ الئؽٌػ جبضی ہوًے کے بعس 

 ہی قبئن ہو ؼکے گی۔

(پیشگی هوجوز ایجٌؽی اغ آضڈیٌٌػ کے ًبفص ہوًے ۲)

کے بعس چھہ هبٍ ؼے ظائس تک جبضی ًہیں ضکھ ؼکے 

گی، جب تک وٍ تیػ زى کے زوضاى الئؽٌػ کے 

 ے۔لیئے زضذواؼت ًہ ز

(جہبں هٌسضجہ ببال ططیقے کے تحت پیشگی هوجوز ۳)

ایجٌؽی کے ؼلؽلے هیں کوئی زضذواؼت کی گئی ہے 

اوض ایؽی زضذواؼت ضز کی گئی ہے، تو پھط شیلی 

( هیں بیبى کطزٍ چھہ هبٍ کب عطصہ گصضًے ۲زفعہ )

ضز کی جػ تبضید پط زضکواؼت کی کے بعس، ایجٌؽی 

ؼکے گی، گئی ہے، اغ کے تیػ زى تک جبضی ضکھ 

یب اگط ایؽی اپیل ظیط غوض ضہے گی جب تک اغ کو 

 ضز ًہ کیب جبئے۔

۔کوئی بھی الئؽٌػ ضکھٌے واال ہتھیبض، اوظاض، ضیڈیو ۷

وائطلیػ ضابطے کے اوظاض یب زوؼطا کوئی گیجیٹ 

ًہیں ضکھے گب یب اؼتعوبل  کطے گب تب تک جب تک 

 هتعلقہ قبًوى هوجوز ًہ ہو۔

 واال:(ہط الئؽٌػ ضکھٌے ۱۔)۸

(a)  ایؽے وقت پط اوض ایؽے ططیقے ؼے

جیؽے بیبى کیب گیب ہو، اپٌی ؼبالًہ ضپوضٹ 

اوض آڈٹ شسٍ اکبٔوًٹػ کے تفصیل الئؽٌػ 

an agency 
 

 

 

 

 

 

 

ہتھیبضوں کب قبضہ 

 وغیطٍ

Possession of 

arms etc 
ایجٌؽیوں کی ططف 

ؼے شطائظ و شطوط 

 بٌبئے جبئیں گے

Conditions to 

be compiled 

with by 

agencies 
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 تطهین

Amendment of 
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 زیٌے والی اذتیبضی کو جوع کطائے گب؛

(b)  الئؽٌػ زیٌے والی اذتیبضی کو هالظهت پط

ضکھے ہوئے فطز کے ؼلؽلے هیں تفصیل 

 فطاہن کطًب یب اغ کے اکبٔوًٹػ، یب زیگط

ضکبضڈغ یب ایؽی هعلوهبت فطاہن کطًب جو 

الئؽٌػ زیٌے والی اذتیبضی وقتي فوقتي طلب 

 کطے۔

الئؽٌػ زیٌے والی اذتیبضی، یب اغ کی ططف ؼے (۲)

هکول طوض پط ببذتیبض بٌبیب گیب کوئی عولساض، ؼبضے 

هٌبؼب هواقع پط الئؽٌػ ضکھٌے والے کے احبطوں، 

ضکبضڈغ  اکبٔوًٹ کے کتببوں اوض الئؽٌػ کے زیگط

کی جبًچ پڑتبل کط ؼکتب ہے، بشوول الئؽٌػ ضکھٌے 

والے کی ططف ؼے هالظهت پط ضکھے ہوئے افطاز 

کے ضکبضڈ، ؼکیوضٹیع، ًقس ضقن اوض ایجٌؽی کی ططف 

کے اوض اغ ؼے هتعلقہ  ؼے ضکھی گئی زیگط جبئیساز

 ؼبضے کبغصات کے۔

(الئؽٌػ ضکھٌے والے کی تشکیل هیں کوئی ۱۔ )۹

گط ًہیں ہوگی جب تک اغ کی الئؽٌػ بھی تطهین کبض

زیٌے والی اذتیبضی کی ططف ؼے هٌظوضی ًہ زی 

جبئے، جػ هقصس کے لیئے تطهین کب ًقل الئؽٌػ 

 زیٌے والی اذتیبضی کی ططف بھیجب جبئے گب۔

(اگط الئؽٌػ زیٌے والی اذتبضی هطوئي ہے کہ ۲)

تشکیل کی تطهین اغ آضڈیٌٌػ کی کچھ گٌجبئشوں یب 

أو هیں ًہیں ہے تو وٍ جیؽے هٌبؼب ٹکط قواعس ؼے 

 ؼوجھے، تطهین کی هٌظوضی زے ؼکتی ہے۔

۔اگط ایؽی جبًچ پڑتبل کے بعس جیؽے وٍ هٌبؼب ۱۱

ؼوجھے، الئؽٌػ زیٌے والی اذتیبضی هطوئي ہے کہ 

الئؽٌػ ضکھٌے واال اغ آضڈیٌٌػ کی گٌجبئشوں یب 

قواعس یب الئؽٌػ کی شطائظ ؼے ٹکطأو هیں ہے یب 

م کبج جػ کی تشکیل قبًوًی طوض پط هٌع تٌظین کے کب

ہو، وٍ تحطیطی طوض پط حکن کے شضیعے الئؽٌػ ضز 

 کط ؼکتی ہے۔

بشططیکہ ضز کطًے کب حکن تب تک جبضی ًہیں کیب 

constitution of 

the license 
 

 
 الئؽٌػ ضز کطًب

Revocation of 

license 
 

 

 
 اپیل

Appeal 
 

 

 

 

 جطهبًہ اوض ططیقیکبض
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جبئے گب جب تک الئؽٌػ ضکھٌے والے کو ؼبب 

 بتبًے کب هوظوں هوقعہ فطاہن ًہ کیب جبئے۔

لیئے ۔اگط الئؽٌػ زیٌے والی اذتیبضی الئؽٌػ کے ۱۱

زضذواؼت ضز کطتی ہے یب الئؽٌػ ضز کطتی ہے، 

زضذواؼت گصاض یب جیؽے هعبهلہ ہو، الئؽٌػ ضکھٌے 

واال ہو، الئؽٌػ زیٌے والی اذتیبضی کے حکن کے 

تیػ زى کے اًسض حکوهت ؼے ضابطہ کطے گب اوض 

اپیل کطے گب اوض اغ ؼلؽلے هیں حکوهت کی ططف 

ئؽٌػ ؼے جبضی کطزٍ حکن حتوی ہوگب اوض اغ پط ال

زیٌے والی اذتیبضی کی ططف ؼے عولسضآهس کطایب 

 جبئے گب۔

 ( کوئی شرص جو:۱۔)۱۲

(a)  اغ آضڈیٌٌػ کی گٌجبئشوں یب کچھ قواعس یب

اغ ؼلؽلے هیں جبضی کطزٍ حکن کی ذالف 

 وضظی کطتب ہے؛ یب

(b)  اغ آضڈیٌٌػ کے تحت الئؽٌػ کے لیئے

زضذواؼت هیں یب کؽی ضپوضٹ یب الئؽٌػ 

و جوع کطزٍ بیبى هیں، زیٌے والی اذتیبضی ک

کوئی غلظ بیبًی کطتب ہے یب جھوٹے اعساز و 

 شوبض زیتب ہے؛

وٍ قیس کی ؼعا کے الئق ہوگب ایؽی هست کے لیئے جو 

زو ؼبل تک بڑھ ؼکتب ہے، یب جطهبًہ جو پچبغ ہعاض 

 ضوپے تک بڑھ ؼکتب ہے، یب زوًوں ؼبتھ۔

(جہبں کوئی شرص اغ آضڈیٌٌػ کے تحت کوئی ۲)

کوپٌی ہے یب کوئی زوؼطی کبضپوضیٹ  جطم کطتب ہے،

ببڈی، یب افطاز کی کوئی ایؽوؼی ایشي، ہط ڈائطیکٹط، 

هیٌیجط، ؼیکطیٹطی اوض اغ ؼلؽلے هیں زیگط عولساض 

جب تک وٍ ثببت کطیں کہ وٍ جطم اى کی هعلوهبت یب 

هشوضے کے عالوٍ ہوا ہے، وٍ تک تک ایؽے جطم 

 هیں هلعم ؼوجھے جبئیں گے۔

کو اغ آضڈیٌٌػ کے تحت کؽی  (کؽی بھی عسالت۳)

بھی جطم کے ذالف ؼوائے الئؽٌػ زیٌے والی 

اذتیبضی کی ططف ؼے تحطیطی طوض پط شکبیت 
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کے، یب اغ ؼلؽلے هیں اغ کی ططف ؼے بباذتیبض 

بٌبئے گئے کؽی عولساض کی شکبیت کے زائطٍ اذتیبض 

 ًہیں ہوگب۔

(اغ آضڈیٌٌػ کے تحت کیئے گئے ؼبضے گٌبٍ ۴)

هیجؽٹطیٹ کی ططف ؼے کبضضوائی کے ایگعیکٹو 

 الئق ہوں گے۔

۔ کوئی هقسهہ، کیػ یب قبًوًی کبضضوای کؽی ۱۳

شرص کے ذالف ًہیں ہوگی، جػ ًے اغ آضڈیٌٌػ 

کے تحت اچھی ًیت ؼے کچھ کیب یب کطًے کب اضازا کیب 

 ہو۔

۔ حکوهت ؼطکبضی گعیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۱۴

ئی شضیعے اغ آضڈیٌٌػ کے تحت اپٌے ؼبضے یب کو

بھی اذتبض عبم طوض پط یب ایؽی ایجٌؽی یب ایجٌؽیوں 

کے زضجے کے ؼلؽلے هیں اپٌے کوئی بھی 

عولساضوں کو هٌتقل کط ؼکتی ہے، جیؽے ًوٹیفکیشي 

 هیں بیبى یب گیب ہو۔

(اغ آضڈیٌٌػ کی گٌجبئشیں اضبفی ہوں گی اوض ۱۔)۱۵

وقتی طوض پط ًبفص کؽی زوؼطے قبًوى کی گٌجبئشوں 

 یں ہوں گی۔ؼے تضبز هیں ًہ

( اغ آضڈیٌٌػ هیں کچھ بھی الئؽٌػ ضکھٌے والے ۲)

یب اغ کے هالظم پط ًبفص ًہیں ہوگب، کؽی بھی قبًوى 

کے تحت هٌتقل کطزٍ کوئی بھی اذتیبض یب پولیػ 

عولساض کی ططف ؼے اؼتعوبل کے الئق، یب کؽی 

زوؼطے ؼطکبضی هالظم کی ططف ؼے اؼتعوبل کے 

 وگب۔الئق اذتیبضات پط ًبفص ًہیں ہ

۔حکوهت ؼطکبضی گعیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۱۶

شضیعے اغ آضڈیٌٌػ کی گٌجبئشوں کو هوثط بٌبًے 

 کے لیئے قواعس بٌب ؼکتی ہے۔

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
 


