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ٓاسڈیٌٌظ جظ کے سیعے طوثے هیں یوًیوسعٹی  یب 

ثوسڈ کی طشف عے کشائے گئے اهتحبًبت هیں ہوئے 

 ؛گبوالی ثذعٌواًیوں کو ختن کیب جبئے 

جیغب کہ طوثے هیں یوًیوسعٹی یب ثوسڈ کی طشف 

عے کشائے گئے اهتحبًبت هیں ہوًے والی ثذعواًیوں 

 ؛کو ختن کشًب ضشوسی ہوگیب ہے

والے  1111اکتوثش  14اوس جیغب کہ طوثبئی اعوجلی 

اوس پشوویضًل  کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس ًوجش  اعالى کے تحت 

 ؛کے هطبثق هعطل ہے 1

گوسًش هطئوي ہے کہ هوجودٍ اوس جیغب کہ عٌذھ کب 

 طوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے۔

اوس پشوویضًل  لہزا اة اط لئے هٌذسجہ ثبال اعالى 

کے  1111کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں 

اوس اط  1پشوویضًل کبًغٹیٹوشي )تشهین( ٓاسڈس ًوجش 

کو ثشوے کبس  علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات 

التے ہوئے عٌذھ کب گوسًش ثخوشی هٌذسجہ ریل 

 :ٓاسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز فشهبتب ہے

اط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ یوًیوسعٹی اوس ثوسڈص  (1) .1

کے اهتحبًبت هیں )ثذعٌواًیوں کو ختن کشًے( 

 کہب جبئے گب۔ 2000کب ٓاسڈیٌٌظ، 

 اط کی پوسے عٌذھ هیں توثیق کی جبئے گی۔ (2)

 الفوس ًبفز ہوگب۔یہ فی (3)

اط ٓاسڈیٌٌظ هیں جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم . 2

 :کے هتضبد ًہ ہو، تت تک
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(a) “جو اط کو کو وہی هعٌٰی حبطل ہوگی” اکغبًے ،

هیں  ( XIVکے ایکٹ  1660) 1660ى پیٌل کوڈ پبکغتب

 ؛دی گئی ہے

(b) “وٍ دعتبویض جظ هیں  عے هشاد ” جواثی کبپی

جیغب کہ اهیذواس کی طشف جواة شبهل  ہوں یب جواة 

کے پشچے هیں شبهل  عے اهتحبى کے دوساں عواالت

عوال یب عوالں کے جواة دیئے گئے ہوں۔ هزکوسٍ 

اهتحبى کے لئے اوس جظ هیں شبهل ہے جواثی کبپی کب 

 ۔ایک حظہ

(c) ”عے هشاد ثبًوی اوس اعلٰی ثبًوی تعلیوی  “ثوسڈ

ثوسڈ اوس جظ هیں شبهل ہے قبًوى کے هطبثق قبئن کیب 

 گیب فٌی تعلیوی ثوسڈ۔

(d) ”عے هشاد وٍ  فشد جظ ًے کغی اهتحبى  “اهیذواس

هیں داخلہ کے لئے دسخواعت کشًے ہو یب کغی اهتحبى 

 هیں ثیٹھب ہو۔

(e) ”ب عے هشاد وٍ جگہ جغے یوًیوسعٹی ی “هشکض

ثوسڈ کی طشف عے اهتحبى هٌعقذ کشًے لئے 

هخظوص کیب گیب ہو یب جواثی کبپی جوع کشًے کے 

 ؛لئے هخظوص کیب گیب ہو، جیغب ثھی هعبهلہ ہو

(f) ”عے هشاد کوئی شخض جغے یوًیوسعٹی “هالصم

یب عبسضی طوس پش یب یب ثوسڈ هیں هغتقل ثٌیبد پش

کبًٹشیکٹ ثٌیبدوں پش هفت هیں هعبوضے کے عیوع 

 ؛هالصهت کشًب ہو

(g) ”عے هشاد ایک طشیقہ جغے یوًیوسعٹی  “اهتحبى

یب ثوسڈ کی طشف عے ایک اهیذواس کو عشٹیفکیٹ، 

ڈپلوهہ یب ڈگشی دیٌے کے لئے جیغب هعبهلہ ہو، اهتحبى 

 کے هقبطذ کے لئے اعتعوبل کیب جبئے۔

(h) ”شخض  جغے  عے هشاد ایک “هوتحي

یوًیوسعٹی یب ثوسڈ کی طشف عے اهتحبى لیٌے کے 

کو جواثی  هقبطذ کے لئے هقشس کیب گیب ہو یب اهیذاواس 

کبپی دیٌے کے لئے یب اپٌی طالحیت کے رسیعے 

اوس اط تحشیشی  یب صثبًی اهتحبى لیٌے کے لئے 

علغلے هیں هبسکظ دیٌب ثھی اط هیں شبهل ہے ایغب 
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یٌے کے هعیبس کو شخض جو هوتحي کے هبسکظ د

 چیک کشے۔

i)” وقت عے پہلے ایک عوال یب عوالٌبهے کب ظبہش

 “ہوًب

عے هشاد ایک عوال یب عوالٌبهے هیں شبهل عوالات 

هیں عے کوئی ثھی عوال وقت عے پہلے، جظ وقت 

پش عوال یب عوالٌبهہ اهیذواس کو هلٌب تھب، ثیبى کئے گئے 

 ہوجبئے۔طشیقہ کبس کے هطبثق اط عے پہلے ظبہش 

(j) ”جظ هیں عوال  عے هشاد ایک دعتبویض  “عوالٌبهہ

کی طشف عے جواة دیٌے ہو یب اهتحبى هیں اهیذواس 

 ؛کے لئے عوال شبهل کئے گئے ہوں

(k) ”عے هشاد وٍ عولہ جو “ًظشداسی کشًے واال عولہ

یوًیوسعٹی یب  اهتحبى هٌعقذ کشًے کے علغلے هیں 

 ؛ثوسڈ کی طشف عے هقشس کیب جبئے، جیغب هعبهلہ ہو

(l)  ”عے هشاد قبًوى  کے هطبثق قبئن کی  “یوًیوسعٹی

 گئی یوًیوسعٹی۔ 

 :جو هجشم ہے.3

(i)  وقت عے پہلے عوال  یب عوالٌبهے کب ظبہش ہوًب یب

اط علغلے هیں هتعلقہ کوئی خبطش خواٍ هعلوهبت پش 

تحشیشی یب صثبًی اهتحبى هیں  ایغب عوال یب عوالٌبهہ

 ؛پیش ہوًب ہے

(ii)  داخلہ کے فبسم هیں غلظ ثیبًی کشًب یب اهتحبى عے

 ؛هتعلقہ کغی دعتبویض هیں غلظ ثیبًی کشًب

(iii)  عوالٌبهے کے کغی حظے کو حل کشًے یب هذد

حبطل کشًے یب کغی دوعشے اهیذواس کو اپٌی جواثی 

 ؛خود ایغب کشًبکبپی هیں ًقل کشًے کے اجبصت دیٌب یب 

(iv)   اهیذواس کو هقشسٍ وقت کے ثعذ عوال یب

 ؛عوالٌبهے حل کشًے کی اجبصت دیٌب

(v)  پوسی جواثی کبپی یب اط کب کوئی حظہ کغی

 ؛اهتحبًی هشکض عے غیش قبًوًی طوس پش ثبہش لے جبًب

(vi)  ؛جواثی کبپی یب اط کب کوئی حظہ تجذیل کشًب 

(vii)  ثذًیتی کے هقظذ عے اهیذاس کو صیبدٍ یب کن

هوتحي هبسکظ دیٌب، جیغے کہ ایغب کشًے واال شخض 
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 ؛ہو

(viii)  ثذًیتی کے هقظذ عے کغی دعتبویض هیں هوتحي

کی طشف عے دیئے گئے هبسکظ کو ثڑھبًے یب 

 ؛گھٹبًے هیں کوئی شخض جو هوتحي کے عالوٍ ہو

(ix)   اهیذواس کو اهتحبى کے دوساى عوالٌبهے هیں

یب اهتحبى هیں  هوجود کغی عوال کب جواة هہیب کشًب

 ؛طئے کئے گئے عوال کب جواة فشاہن کشًب

(x)  کغی عشٹیفکیٹ یب ٹیجولیشي، سجغٹش یب کغی

دوعشی دعتبویض یب یوًی وسعٹی یب ثوسڈ کی طشف عے 

دیٌب، عٌجھبلے ہوئے سیکبسڈ هیں عے کچھ کو کبٹ 

ًب یب هٹب دیتب یب ایغب تجذیل کشًب، کچھ تجذیلیبں کش

عشٹیفکیٹ،  دعتبویض یب سکبسڈ داًغتہ طوس پش کبٹب گیب ، 

تجذیل کیب گیب، هٹبیب گیب یب حزف کیب گیب ہے۔ اط کے 

ثبوجود ثھی ایغب عشٹیفکیٹ  یب دعتبویض اعتعوبل کیب 

 ؛جبئے

(xi) کبغزات، جواثی کبپی، هوتحي، اهتحبى  اهتحبًی

 هٌعقذ کشًب، فشضی سول ًوجش،  اهتحبًی ًتبئج یب کوئی 

 ؛هتعلقہ هعلوهبت شبئع کشًب یب فشاہن کشًب

(xii)   کغی عجت کی وجہ عے عشکبسی اهتحبًی ًتبئج

کے غلظ ہوًے پش ثشوول جواثی کبپیوں کی تجذیلی، 

کی طشف عے حزف کشًب یب هٹبًب یب یوًیوسعٹی یب ثوسڈ 

 ؛عٌجھبلے گئے سیکبسڈ کو غلظ کشًب

(xiii)  اهتحبًبت کی تشقی،  یب اهتحبًی هشکض هیں

اهتحبًی کبپیوں کو تقغین کشًے هیں کغی قغن کی 

 ؛سکبوٹ ڈالٌب

(xiv)  کغی اهتحبًی هشکض کے اًچبسج، کغی شخض

پش حولہ کشًب یب دھوکیبں دیٌب یب اهتحبى کے علغلے هیں 

، اهتحبى گئے کغی دوعشے شخضپش سکھے هالصهت 

عے هتعلقہ اوس اهتحبى کے علغلے هیں کوئی فبئذٍ 

 ؛لیٌب

(xv)   کغی اهتحبى، اهتحبًی ًتبئج ظبہش کشًے یب پیپشص

کے هبسکظ دیٌے، اهتحبًبت عے هتعلقہ کوئی پوشیذٍ 

هعلوهبت حبطل کشًے کے لئے کغی هالصم کو 

 

 

 

 جشائن کی شکبیت

Complaint of 

offences 

 

 

 

 

 

 

غیش هطجوعہ سیکبسڈ 

هشاعبت یبفتہ 

 دعتبویض ہوًگے

Un-published 

record to be 

privileged 

documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

ثذعٌواًی کے رسیعے یب ثے ایوبًی کشًے کے لئے 

 ؛رسائع اعتعوبل کشًب یب اثشاًذاص ہوًب

(xvi)  ثیبى کئے گئے طشیقہ کبس کے الٹ اهتحبًبت

ے لئے عپشوائضسی اعٹبف کی هقشسی کشًب یب هقشسی  ک

 ؛لیٌب

(xvii)   اطل اهتحبى کے اهیذاس کی جگہ پش اهتحبى

 ؛هیں ثیٹھٌب

(xviii)  کغی پوشیذٍ هقظذ کے لئے یوًیوسعٹی یب

 عے االٹ کئے گئے هشکض پش اهتحبى ثوسڈ کی طشف

 ؛لیٌب

(xix)  هزکوسٍ ثبال اقذاهبت هیں کوئی ثھی کشًے کی

کشًے یب اکغبًے پش قیذ کی عضا دی جبئے گی، کوشش 

جو تیي عبلوں تک ثڑھ عکتی ہے یب جشهبًہ جو ایک 

عو عے ہضاس سوپے تک ثڑھ عکتب ہے یب دوًوں عبتھ 

ثششطیکہ جہبں جشم کشًے واال اهیذاس ہے اعے قیذ کی 

عضا دی جبئے گی جو ایک عبل عے صائذ ًہ ہوگی یب 

ٍ ًہ ہوگب یب جشهبًہ جو پچبط ہضاس سوپے عے صیبد

 دوًوں عبتھ۔

اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت کوئی ثھی جشم پولیظ کے . 4

کے سجغٹشاس  دائشٍ اختیبس هیں ہوگب، اگش یوًیوسعٹی

کے  کی طشف عے جشم عے هتعلقہ کغی هعبهلے

دوعشی کی جبئے یب ایغے کغی علغلے هیں سپوسٹ 

کی طشف عے جو اط علغلے یوًیوسعٹی کے عولذاس 

هیں تحشیش هیں خبص طوس پش ثباختیبس ثٌبیب گیب ہو اوس 

علغلے هیں یب کغی جشم عے هٌغلک هعبهلے کے 

ثوسڈ کے علغلے هیں ثوسڈ کے چیئشهیي کی طشف 

عے یب ایغے دوعشے ثوسڈ کے عولذاس کی طشف عے 

جو اط علغلے هیں یب ثوسڈ کے علغلے هیں ثوسڈ کے 

عے یب ایغے کغی دوعشے ثوسڈ چیئشهیي کی طشف 

کے عولذاس کی طشف جو اط علغلے هیں خبص طوس 

پش تحشیش هیں ایغے ضوبًت الگو جشم کے علغلے 

 هیں ثباختیبس  ثٌبیب گیب ہو۔

کوئی ثھی هالصم یوًیوسعٹی یب ثوسڈ کے غیش شبئع .5
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حقیقت کے ثبسے هیں شذٍ سیکبسڈص عے هتعلقہ کغی 

کوئی ثھی گواہی ًہیں دے گب یب ایغی یوًیوسعٹی یب 

ثوسڈ عے هتعلقہ هعبهالت کی کوئی دعتبویض  پیش ًہیں 

گب عوائے یوًیوسعٹی کے سیکبسڈص کے علغلے  کشے 

ب چیئشهیي کی پیشگی هیں وائظ چبًغلش یب سجغٹشاس ی

تحشیشی هیں هٌظوسی کے، جیغب هعبهلہ ہو، اپٌی 

کے هطبثق اجبصت دے عکتب ہے یب سوک طواثذیذ 

 عکتب ہے۔

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
 


