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ٓاضڈیٌٌػ جػ کے شضیؼے ؼٌسھ صوثے هیں الظهی 

 تؼلین فطاہن کی جبئے گی۔

تؼلین فطاہن کطًب  جیؽب کہ ؼٌسھ صوثے هیں الظهی

 ؛ضطوضی ہوگیب ہے

اکتوثط والے اػالى  14اوض جیؽب کہ صوثبئی اؼوجلی 

تحت صوثبئی  1اوض پطوویعًل کبًؽٹیٹوشي ٓاضڈض 

 ؛اؼوجلی هؼطل ہے

اوض جیؽب کہ ؼٌسھ کب گوضًط هطوئي ہے کہ هوجوزٍ 

 ؛صوضتحبل هیں فوضی قسم اٹھبًب ضطوضی ہے

اوض پطوویعًل لہصا اة اغ لئے هٌسضجہ ثبال اػالى 

کے  1999، کبًؽٹیٹوشي ٓاضڈض کے ؼبتھ پڑھیں

اوض اغ ؼلؽلے  9پطوویعًل کبًؽٹیٹیوشي ٓاضڈض ًوجط 

هیں هلے ہوئے توبم اذتیبضات کو ثطوئے کب ض التے 

ہوئے ؼٌسھ کب گوضًط ثروشی هٌسضجہ شیل ٓاضڈیٌٌػ ثٌب 

 کط ًبفص فطهبتب ہے۔

 

 -Iببة 

 ابتدائی

 

اغ ٓاضڈیٌٌػ کو ؼٌسھ الظهی پطائوطی تؼلین  (1)  .1

  کہب جبئے گب۔ 2001ٓاضڈیٌٌػ، 

فوضی طوض الگو ہوگی اوض  2یہ زفؼہ اوض زفؼہ  (2)

ٓاضڈیٌٌػ کی زوؼطی گٌجبئشیں ایؽے ػالئقوں هیں 

الگو ہوًگی اوض یب ایؽی تبضیروں پط جیؽب حکوهت 

 اغ ؼلؽلے هیں ؼطکبضی گعٹ هیں ثیبى کطے۔

ؼے   2004ٓاضڈیٌٌػ توبم ضلؼوں هیں ثشططیکہ یہ 

 الگو کیب جبئے گب۔

اغ ٓاضڈیٌٌػ هیں جت تک کچھ هضووى اوض هفہوم  . 2

 کے هتضبز ًہ ہو تت تک؛

(a) ”کے تحت هقطض کی  5ؼے هطاز زفؼہ  “اتھبضٹی

 ؛گئی اتھبضٹی

(b)”ؼے هطاز  جػ کی ػوط اؼکول کے اثتسائی   “ثچہ

 ؛ؼبل کے وقت پبًچ ؼبل ہو اوض ؼبلوں ؼے ظیبزٍ ًہ ہو

 

  (Preamble)توہیس
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(c) ”ؼے هطاز ایک زیکھ ثھبل  “زیکھ ثھبل کطًے واال

یب کوئی   زوؼطا شرص جػ ًے ثچے کی  کطًے واال

 ؛زیکھ ثھبل کطًی ہو

(d) ”جػ هیں شبهل ہے زیکھ ثھبل کطًے واال  “والسیي

یب کوئی اوض شرص جؽے ثچے کی زیکھ ثھبل کطًی 

 ؛ہے

(e) ”ؼے هطاز جو ؼت کے لئے ہو یب  “پطائوطی تؼلین

تک کؽی ثھی زضجے کے  Vاؼکول هیں اؼے لے کط  

 ؛لئے ہو

(f)  ”ؼے هطاز اغ ٓاضڈیٌٌػ کے تحت  “ثیبى کئے گئے

 ؛ثٌبئے گئے قواػس هیں ثیبى کئے گئے

(g)  ”ؼے هطاز ایک پطائوطی  “پطائوطی اؼکول

اؼکول جو حکوهت کی ظیط ًگطاًی چل ضہب ہو اوض 

جػ هیں شبهل ہے ایک اؼکول یب اؼکول کب کوئی 

شؼجہ جػ کو حکوهت کی ططف ؼے پطائوطع تؼلین 

 هٌظوض کیب گیب ہو۔ زیٌے کے لئے 

 -IIببة 

 السهی پزائوزی تعلین

اغ ٓاضڈیٌٌػ کی زوؼطی گٌجبئشوں کے هطبثق  .3

کے لئے الظهی  ہط ثچے  صوثے هیں پطائوطی تؼلین 

 ہوگی۔

 

 

، ؼوائے هوظوى جواظ کے ثچے ثچے کے والسیي . 4

کی ثٌیبز پط پطائوطی اؼکول ثھیجے گے۔ کو ضوظاًہ 

 هکول کطے۔ جت تک کہ ثچہ ثٌیبزی تؼلین

اغ زفؼہ کے هقبصس کے لئے هوظوى جواظ وضبحت: 

 :هیں هٌسضجہ شیل اؼجبة شبهل ہیں

(a)  ثیوبضی کے ؼجت  یب شہٌی جۃاں کوئی ثچہ

هطض یب کؽی ؼجت جو ٹبال ًہ جب ؼکے کی 

 ؛وجہ ؼے اؼکول ًہ جب ؼکے

(b)  جہبں کوئی ثچہ پطائوطی اؼکول کے ؼواء

کؽی زوؼطی جگہ تطثیت  لے ضہب ہو، جو 
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 ؛قہ تؼلیوی ػولساض کی ًظط هیں کبفی ہوهتؼل

(c)  جہبں ثچے کی ضہبئش ؼے ایک کلوهیٹط کے

هفبصلے تک کوئی پطائوطی اؼکول واقغ ًہ 

 ہو۔

حکوهت اغ ٓاضڈیٌٌػ کے هقبصس کو لئے ایک  ( 1. )5

 یب ایک ؼے ظائس اتھبضٹی کو هقطض کطے گی۔

اتھبضٹی ذبططی کطوائے گی کہ اغ ٓاضڈیٌٌػ کے ( 2)

اؼکول جبًے کے لئے ہط ثچہ اؼکول  تحت پطائوطی

ئے ایؽے اقسام کطے گی جبئے گب اوض اغ هقصس کے ل

جو وٍ ضطوضی  ؼوجھے یب جو وقتبً فوقتبً حکوهت کی 

 ططف ؼے ثیبى کئے جبئیں۔

جي کے ثچوں  جہبں اتھبضٹی هطوئي ہے کہ والسیي( 3)

کو اغ ٓاضڈیٌٌػ کے تحت پطائوطی اؼکول ثھیجے کب 

کہب گیب ہے، وٍ ًبکبم ہوتے ہیں تو اتھبضٹی والسیي کو 

ؼٌٌے کب هوقؼہ زیٌے کے ثؼس ایؽی جبًچ کطے گی 

جیؽب وٍ ضطوضی ؼوجھے۔ والسیي کو ایؽے ثچے کو 

پطائوطی اؼکول ثھیجٌے کب حکن زے ؼکتی ہے اوض 

 ن هیں ثیبى  کی گئی ہو۔جو حک ایؽی تبضید ؼے

اتھبضٹی ایؽے اذتیبضات اؼتؼوبل کطے گی اوض ( 4)

 ایؽے کبم ؼطاًجبم زے گی جیؽب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔

( 3کی  شیلی زفؼہ  ) 5کوئی  والسیي جو زفؼہ ( 1. )6

کے تحت جبضی کئے گئے حکن پط ػولسضٓاهس کطًے 

هیں ًبکبم ہوتے ہیں وٍ جطهبًے کے هؽتحق ہوًگے 

بغ ضوپے تک ثڑھ ؼکتب ہے اوض هعیس جطهبًہ جو پچ

جو پچیػ ضوپے ضوظاًہ کے حؽبة ؼے جت تک کہ 

 ًبکبهی جبضی ضہتی ہے۔

کوئی والسیي، اتھبضٹی کی ططف ؼے اًتجبٍ کے ثؼس ( 2)

ثھی ثچے ؼے هؼبوضے پط یب زوؼطی صوضت هیں 

کطاتے ہیں، جو اغ ٓاضڈیٌٌػ کے تحت  ًوکطی

پطائوطی اؼکول هیں ہوًب الظهی ، جو پچبغ ضپیہ تک 

ہط  ثڑھ ؼکتب ہے، هعیس جطهبًہ کے ؼبتھ پچیػ ضوپیہ 

جت تک اؼکول جبتے وقت ًبکبم ہوتی ہے اوض ضوظ 

 ایؽی ًوکطی جبضی ضہتی ہے۔
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تھبضٹی کے ططف ؼے تحطیطشسٍ شکبیت کطًے ا( 3)

الف کؽی ثھی ػسالت کو زائطٍ کے ؼواء اغ قسهکے ذ

 اذتیبض ًہیں ہوگب۔

حکوهت اغ ٓاضڈیٌٌػ کے هقبصس حبصل کطًے کے . 7

 لئے قواػس ثٌب ؼکتی ہے۔

 

کو هٌؽوخ کیب  1962ؼٌسھ پطائوطی تؼلین ٓاضڈیٌٌػ،  . 8

 جبتب ہے۔
 

نوٹ: آرڈیننس کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 نہیں کیب جب سکتبلیئے ہے جو کورٹ هیں استعوبل 
 


