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آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے عٌذھ طوثہ هیں ثوسڈ 

 آف اًفبسهیشي ٹیکٌبالجی قبئن کیب جبئے گب۔
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عٌذھ طوثہ هیں ثوسڈ آف اًفبسهیشي جیغب کہ 

ٹیکٌبالجی کب قیبم اوس اط عے هتعلقہ هعبهالت کے 

 لیئے قذم اٹھبًب هقظود ہے؛

والے  ۱۹۹۹اکتوثش  ۱۴اوس جیغب کہ طوثبئی اعیوجلی 

اوس پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي آسڈس اعالى کے تحت 

 کے تحت هعطل ہے؛ ۱ًوجش 

اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ 

 طوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

لٰہزا اط لیئے، هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل 

کب  ۱۹۹۹کبًغٹیٹیوشي آسڈس کے عبتھ پڑھیں 

، اوس اط ۹ًوجش۔پشوویضًل کبًغٹیٹیوشي )تشهین( آسڈس 

علغلے هیں هلے ہوئے عبسے اختیبسات کو اعتعوبل 

هیں التے ہوئے، عٌذھ کے گوسًش ًے ثخوشی 

 هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب فشهبیب ہے:

اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ اًفبسهیشي ٹیکٌبالجی ( ۱)۔ ۱

 کہب جبئے گب۔ ۲۱۱۲ثوسڈ آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

آسڈیٌٌظ هیں جت تک کچھ هضووى یب هفہوم ۔ اط ۲

 کے هتضبد ًہ ہو، تت تک:

(a)  کے تحت تشکیل دیب  ۳''ثوسڈ'' هطلت دفعہ

 گیب ثوسڈ؛

(b) چیئشهیي'' هطلت ثوسڈ کب چیئشپشعي؛'' 

(c) حکوهت'' هطلت عٌذھ حکوهت؛'' 

(d)  ثیبى کشدٍ'' هطلت قواعذ و ضواثظ هوجت''

 ثیبى کشدٍ؛

(e)  ضواثظ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے تحت''

 ثٌبئے گئے ضواثظ؛

(f)  قواعذ'' هطلت اط آسڈیٌٌظ کے تحت ثٌبئے''

 گئے قواعذ۔

حکوهت ایک ثوسڈ قبئن کشے گی جظ کو ( ۱۔ )۳

 عٌذھ اًفبسهیشي ٹیکٌبالجی ثوسڈ کہب جبئے گب۔

ثوسڈ کبسپوسیٹ ثبڈی ہوگب جظ کو جبئیذاد حبطل ( ۲)

کشًے، سکھٌے اوس ًیکبل کشًے کے اختیبس کے عبتھ 
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اوس عبم هہش ہوگی اوس هزکوسٍ ًبم کے حقیقی واسثی 

 عبتھ کیظ کش عکے گب اوس اط پش کیظ ہو عکے گب۔

ثوسڈ چیئشپشعي، وائیظ چیئشپشعي اوس گیبسٍ ( ۱۔ )۴

هیوجشاى پش هشتول ہوگب، جظ هیں عے کن اص کن پبًچ 

هیوجش حکوهت کی طشف عے خبًگی عیکٹش هیں عے 

 هقشس کیئے جبئیں گے۔

و ضواثظ حکوهت  کی ( چیئشپشعي جب ششائظ ۲)

 طشف عے طے کیئے جبئیں گے۔

(عشکبسی هیوجش کے عالوٍ ثوسڈ کب هیوجش حکوهت ۳)

 کی خوشی عے عہذٍ سکھہ عکے گب۔

(عشکبسی هیوجش کے عالوٍ ایک هیوجش کغی ثھی ۴)

وقت اپٌے ہبتھ تحشیش عے حکوهت کو خظ کے 

 رسیعے اعتعیفٰی دے عکتب ہے۔

(ثوسڈ کغی ثھی شخض کو کغی خبص هقظذ کے ۵)

ایغے شخض کو لیئے هیوجش هقشس کش عکتب ہے لیکي 

 ووٹ کب حق حبطل ًہیں ہوگب۔

(ثوسڈ کب کوئی قذم، کبسسوائی یب فیظلہ ثوسڈ هیں ۶)

کغی آعبهی یب تشکیل هیں کغی ًقض کی طوست هیں 

 وگب۔غیش هوثش ًہیں ہ

وس ایغے ثوسڈ ایغے عبسے اقذام اٹھبئے ا( ۱۔ )۵

اختیبسات اعتعوبل کشے گب، جووٍ اط آسڈیٌٌظ کے 

 هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے ضشوسی عوجھے۔

(هٌذسجہ ثبال هزکوسٍ اختیبسات کی عبم حیثیت عے ۲)

 تضبد کے عالوٍ ثوسڈ هٌذسجہ ریل کبم کش عکتب ہے:

(a)  اًفبسهیشي ٹیکٌبالجی کے اعتعوبل کو فشوغ

 اوس تشقی دالًب؛

(b) حبطل کشًے کے  اط آسڈیٌٌظ کے هقبطذ

 لیئے کوئی اعکین ثٌبًب اوس ًبفز کوًب؛

(c)  ثہتش کبسکشدگع کے لیئے ضشوسی عبهبى

  خشیذ کشًب؛

(d)  تحقیق، هشبوستی اوس طالحکبسی خذهت کی

لیئے گٌجبئشیں ثٌبًب اوس اى عے دوعشے 

اداسوں یب پجلک یب پشائیویٹ ثبڈیض، عبلوی 
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ڈوًش ایجٌغیض اوس ثیشوًی حکوهتوں عے 

ششائظ کے تحت اًتظبهبت هیں ثیبى کشدٍ 

 شبهل ہوًب؛

(e)  اًفبسهیشي ٹیکٌبالجی عے هتعلقہ طٌعت اوس

 تجبست کو فشوغ دالًب؛

(f)  قبثلیت سکھٌے والے افشاد کی ایغی تعذاد

تٌخواٍ پش سکھٌب جو ثوسڈ کی ثہتش ًووًے 

 کبسکشدگی کے لیئے هطلوة ہوں؛

(g)  اًفبسهیشي ٹیکٌبالجی کے هختلف شعجوں هیں

 عہولت فشاہن کشًب؛عشهبسیہ کبسی کی 

(h)  ثیبى کشدٍ ششائظ کے تحت اًفبسهیشي

ٹیکٌبالجی، تعلین اوس تشثیت کے هعیبس اوس 

کوالٹی کٌٹشول کے لیئے عٌذھ ایکشیڈیٹیشي 

 کبٔوًغل قبئن کشًب؛

(i)   ایغے دوعشے  اقذام اٹھبًب اوس ایغی دیگش

چیضیں کشًب جو اط ثوسڈ کے هقبطذ حبطل 

 کشًے کے لیئے ضشوسی ہوں۔

چیئشپشعي ایغے کبم عشاًجبم دے گب جو قواعذ هیں ۔ ۶

ثیبى کیئے گئے ہوں یب اط کو ثوسڈ کی طشف عے 

 عوًپے گئے ہوں۔
 

( ثوسڈ اپٌے کوئی ثھی اختیبسات چیئشپشعي، ۱۔ )۷

وائیظ چیئشپشعي یب ثوسڈ کے کغے ثھی عولذاس کو 

 ثوسڈ کے ثہتش طشیقے کبم کے لیئے عوًپ عکتب ہے۔

ئی ثھی اختبسات ثوسڈ کے (چیئشپشعي اپٌے کو۲)

 کغی ثھی عولذاس کو هٌتقل کش عکتب ہے۔

( ثوسڈ کی طشف عے حل طلت کوئی ثھی ۱۔ )۸

هعبهلہ ثوسڈ کی هیٹٌگ هیں ایغی هیٹٌگ هیں هوجود 

 هیوجشاى کے اکثشیتی ووٹ عے حل کیب جبئے گب۔

(ثوسڈ کی هیٹٌگ اط طشح اوس ایغے وقت اوس ۲)

جیغے ضواثظ هیں ایغی جگہ پش ثالئی جبئے گی، 

ثیبى کیب گیب ہو، ثششطیکہ جت تک اط علغل هیں 

ضواثظ ًہیں ثٌبئے گئے، هیٹٌگ اط طشح ثالئی 

 اختیبسات کی هٌتقلی
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 جبئے گی، جیغے چیئشپشعي ہذایت کشے۔

(ہش هیوجش کو ایک ووٹ حبطل ہوگب اوس ثشاثش ۳)

ہوًے کی طوست هیں، چیئشپشعي کو ڈالٌے کے لیئے 

 ایک ووٹ حبطل ہوگب۔

اس، طالحکبس، هشیش اوس اعٹبف ۔ ثوسڈ ایغے عولذ۹

هقشس کش عکتب ہے، جو اط کی ثہتش کبسکشدگی کے 

لیئے ضشوسی ہوں اوس اط طشح اوس ایغی ششائظ و 

ضواثظ کے تحت جیغے ثوسڈ کی طشف عے ثیبى کیب 

 گیب ہو۔

( ایک فٌڈ ہوگب، جظ کو اًفبسهیشي ٹیکٌبالجی ۱۔ )۱۱

ظ ثوسڈ فٌڈ کہب جبئے گب، جو ثوسڈ هیں ہوگب اوس ج

هیں حکوهت یب کغی ثبڈی، اتھبسٹی کی طشف عے 

دیئے گئے فٌڈص کی هذ هیں سقن جوع کی جبئے گی 

اوس سقویں جو ثوسڈ کی طشف عے وطولی الئق ہوں 

 گی۔

(فٌڈ ایغی تحویل هیں سکھب جبئے گب اوس اط طشح ۲)

اعتعوبل کیب اوس چالیب جبئے گب، جیغے ثیبى کیب گیب 

 ہو۔

یبس کی اوس هٌظوس کی ۔ ثوسڈ کی ثجٹ اط طشح ت۱۱

جبئے گی اوس اط کے اکبٔوًٹظ اط طشح سکھے اوس 

 آڈٹ کیئے جبئیں گے، جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
 

( حکوهت کغی ثھی وقت پش ثوسڈ عے کوئی ۱۔ )۱۲

ثھی دعتبویض، سیٹشًظ، اعٹیٹوٌٹ، اعٹیٹغٹکظ یب کوئی 

دوعشی هعلوهبت کے حوالے عے طلت کش عکتی 

هیں ہو اوس ثوسڈ ایغی ہے، جو ثوسڈ کے ضبثطے 

 دسخواعت پش عول کشے گب۔

(حکوهت وقت ثوقت ہذایبت دے عکتی ہے، جو ۲)

ایغی سہٌوبئی کے لیئے ضشوسی عوجھے اوس ثوسڈ 

 کی طشف عے اى پش عول کیب جبئے گب۔

۔ ثوسڈ ہش هبلی عبل کے ختن ہوًے کے ثعذ اپٌے ۱۳

اط عبل کے هعبهالت کے حوالے عے حکوهت کو 

 جوع کشائے گب۔عبالًہ سپوسٹ 
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۔ حکوهت اط آسڈیٌٌظ کے هقبطذ حبطل کشًے ۱۴

 کے لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔

کے تحت ثوسڈ اط ۔ اط آسڈیٌٌظ اوس قواعذ ۱۵

آسڈیٌٌظ کے هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے ضواثظ 

 ثٌب عکتب ہے۔

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

نہیں کیب جب کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل 

 سکتب
 


