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کبم کشًےے هغودٍ
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تیبس کشدٍ
ػلوم هؼزوسی عیٌٹش کے لئے
کے لبًوى یوًیوسعٹی RASLAN
زیذسآثبد  ،ثھبست

عوچکبًک

فہشعت ففسہ soN
اؽیبء اوس اعجبة
پیؼ خیوہ
زقہ م یں  :تؼبسفی






صؼ
ًفبؽ
همَؼ
تؼـیفیں
اوؿ فـهبى پـ ػول ػؿآهؼ امتبػ اٍول کے لئے

زقہ دوم  :سکبوٹوں کو اٹھبًے








تـتیت کے ىؼوؿ
ؿمبئی
اًنبًی ومبئل کی تـلی
هنبوات اوؿ غیـ اهتیبفی ملوک
هؼؾوؿی هیں اّبفہ کے مبتھ عطـے کے افـاػ کے لئے هؼاعلت مـگـم صبهی.
عواتیي کے مبتھ هؼؾوؿی
ثچے کے مبتھ هؼؾوؿی

زقہ عوم  :لبًوًی اہلیت اوس عول اوس عیبعی زموق
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

لبًوى ػائیں مے پہلے هٌظوؿی کے لئے ثـاثـ
فًؼگی کب صك
ہٌگبهی اًنبًی ٍوؿت صبل کب ؿمک اوؿ
لجـٹی صك
اًَبف تک ؿمبئی
وفبػاؿی کب صك
ٹھیک ہے امتضَبل ثؼملوکی اوؿ تيؼػ کے لئے هضفوظ عالف
پـائیوینی کب صك
اظہبؿ اوؿ آفاػی کب عطبة
ٹھیک ہے کویوًٹی الئیو کو هیں آفاػاًہ اوؿ
عبًؼاًی اوؿ صك کو ہوم
صك اوؿ فـًچبئق کو وؿفه کے لیے کھڑے ہو ربؤ  ،الیکيي آفل پکڑو ػبهہ

پی في چہبسم  :فالزیت کی تشلی
o
o
o
o
o
o
o

پـوگـام امتضمبق اوؿ هؼؾوؿی مے افـاػ کی تؼـیف
تؼلین
ؿوفگبؿ کب کبم کبؿوثبؿ
موىل میکوؿٹی
ٍضت
 noitatilibaHاوؿ ثضبلی
فـٍت کے اولبت  ،حمبفت اوؿ کھیل کی عجـیں

زقہ پٌدن  :سیگولیٹشی اوس  evitacidujdAزکبم


هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی




کويٌـ هؼؾوؿی کوؿٹ کے لوهی
ؿیبمت هؼؾوؿی ػؼالتیں

زقہ ؽؾن  :خشم اوس عضائیں
زقہ ہفتن  :هتفشق



ثزلی کے لواىیي ثٌبًے کے لئے
پبوؿ لواًیي ثٌبًے کے لئے

هؼزوسی  ، 2011ایکٹ کے عبتھ زموق کے افشاد

اعجبة اوس ثیبى کب آثدیکٹ
ثھبؿت)  DPRCهؼؾوؿی (الوام هتضؼٍ کے مبتھ کے افـاػ کے صموق پـ کٌوًيي ًے تَؼیك کی کہ
الوام هتضؼٍ اوؿ اك ًے کی ىـوع کی ثٌیبػ پـ اك لنن کی ثٌیبػی هؼؾوؿی کے ثغیـ اوؿ توبم اًنبًی
صموق کے اهتیبف کی کنی کے مبتھ توبم افـاػ کے لئے افاػی کو فـوؽ ػیٌے اوؿ اك ثبت کب یمیي
ؽهہ ػاؿی کو کی هکول وٍولی هؼؾوؿی .ػقم ثیي االلواهی اك هیں پوؿی کی  ،اك هلک کے
کٌوًيي الوام هتضؼٍ هیں صموق کی هٌظوؿی کو آگے ثڑھبًے ہے هیں لبًوى مبفی مے لـیت تـ ہے
ىکـگقاؿ کو ثٌبًب.
ثھبؿت هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ ثٌبیب (هنبوی هوالغ  ،ىـکت کب هکول تضفع کے صموق اوؿ) ایکٹ کے
ػاللے پینیفک ایيیب هیں هؼؾوؿ لوگوں کے مبتھ کی اوؿ هنبوات کی ىـکت کب هکول پـ کی 1995
ء هیں هکول ًفبؽ کے لئے اك کے ػمتغٔ الفهی ٓوؿ پـ ایک .یہ لبًوى اوؿ تمـیجب  15لبًوى کی
کتبة کے لیے کیب گیب ہے پـ مبل هیں هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ کی فمہ پـ صموق کو هْجوٓ ثٌبًے کی
ثٌیبػ فیبػٍ تـ کی گئی ایک کےً .ہیں ىبهل  DPRCالوام هتضؼٍ کی ایک ًوجـ کے صموق کی پہچبى
هیں ہے پکبى ایکٹ کی ّـوؿت کے لئے فمہ ہے  yllacoviuqenuکو ثباعتیبؿ ثٌبًے کو ثـلـاؿ
ؿکھٌے هؼؾوؿ افـاػ کے هوروػٍ کہ پہچبى ثھی ہے تنلین کیب ہے تو امے .یہبں تک کہ صك ہے کہ
پہچبًے ربتے ہیں کٌوًيي کے اٍولوں کے مبتھ هکول ہن آہٌگی هیں ًہیں ہیں.
اك کے ػالوٍ  ،الوام هتضؼٍ کے  DPRCتنلین کـتب ہے کہ هؼؾوؿی کی ػومـوں کو ہے ایک تیبؿ
کـًے کب هـکقی عیبل ایک ہی ثٌیبػ کے مبتھ ایک هؼبىـے پـ هیں ىـکت کے هؤحـ اوؿ اك
هؼؾوؿی کے ًتبئذ مے ثبت چیت اوؿ اوؿ یہ کہ ؿوکتے ہیں وٍ اى کے ثھـپوؿ ؿکبوٹیں هبصولیبتی
ؿویوں کے مبتھ  stnemriapmiاوؿ افـاػ کے ػؿهیبى .ػومـے ہبتھ پـ ایکٹ کے افـاػ کے مبتھ
هؼؾوؿی کی هؼؾوؿی کی تؼـیف کی ہے ومیغ ثٌیبػ پـ ایک ًمٌ کے لئے فـاہن کی گئی .اك کے
ًتیزے هیں  ،ایکٹ هیں هؾکوؿ لوگوں کو ًہیں کے مبتھ  stnemriapmiگئی ہے ایکٹ کے اًکبؿ
کے صموق اوؿ هیں امتضمبق تنلین کیب.
 rafosnIکے ٓوؿ پـ هوروػ هؼؾوؿی هٌتغت ٍـف ایکٹ هیں کوئی لئے افـاػ کو تؼَت کی رگہ
هیٌڈیٹ اوؿ غیـ ثـاثـی کے لئے صك کے مبتھ هؼؾوؿ اوؿ هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ کچھ صموق کے
لئے کچھ موزھتب ہے  ،یہ مت موزھتب ہے لبًوى ہے رو لبًوى کے مبتھ ایک ربهغ هؼؾوؿی ہے
تزویق کـًے کی رگہ کی هوروػٍ هؼؾوؿ مت افـاػ کے صموق.

آعـ اك کے لئے یہ تزویق ہے کہ افـاػ کے مبتھ ہوں گے ایکٹ هؼؾوؿی کی ًئی صموق :
 .aگبؿًٹی هنبوات اوؿ غیـ هؼؾوؿ توبم افـاػ کو تؼَت ؛

 .bىٌبعت کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کی توبم ٍالصیت لبًوًی اوؿ ٍالصیت لبًوًی اینب کـ
ؿفق وؿفه کی ّـوؿت کے لئے صوبیت رہبں ؛

 .cپہچبًو ایک مے فیبػٍ اوؿ  detavarggaهؼؾوؿ ػوؿتوں کو ػؿپیو تؼَت اوؿ
هؼاعلت اوؿ پـوگـام کے صموق ىبهل ایک  derednegموزھ هیں ػوًوں ؛

 .dپہچبًو عطـات مے هؼؾوؿ ثچوں کی عَوٍی اوؿ اك ثبت کب یمیي ہے کہ وٍ
ثچوں کو ػومـے کے مبتھ ثـاثـ کی ثٌیبػ پـ کـ ؿہے ہیں کب ػالد کیب.

 .eاػاؿوں کے اػلی کی صوبیت کی ّـوؿت کے مبتھ ربى مے هؼؾوؿ ثھی ٓوؿ پـ
هؼؾوؿ افـاػ عبً هیٌڈیٹ هؼاعلت پـوگـام  ،هؼؾوؿ افـاػ کے لئے گھـ پبثٌؼ ؛

 .fلبئن ایک هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی رو هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ کے لبًوى کے مبتھ
ثھـپوؿ ىـکت کـیں اوؿ هؼؾوؿی کی پبلینی کی تيکیل هیں هؼػ هلتی  ،هؼؾوؿی
عت کـًے کے مبتھ افـاػ کے عالف هوروػٍ تفـیك ثٌیبػی ڈھبًچے اوؿ ثبلبػؼٍ ػول
م
کے لواًیي کی ورہ مے مت کی اوؿ لطف اًؼوفی کو فـوؽ ػیٌے اك ایکٹ کی
صفبظت  ،کے تضت ربؿی ایکٹ اك هیں صموق کی ّوبًت ػی ؛

ربتػول
 .gوّبصت مول اوؿ کے لئے کبم کـتب ہے پبثٌؼیوں هزـهبًہ اوؿ غلٔ موزھب ا
؛

پیؼ خیوہ
کے ىہـیوں کو اًَبف اك کی مت ؛ ثـاػؿی اوؿ ؛ آفاػی هنبوات  ،آئیي صبالًکہ کب ثھبؿت کب صل
کے لئے هضفوظ ہے اوؿ هؼؾوؿی کے مبتھ ىہـی ویوػتب ثھبؿتی اًنبًی کی ہیں ایک الفهی صَہ ؛
رجکہ ثھبؿت کے کٌوًيي پـ ػمتغٔ کئے هتضؼٍ اوؿ توحیك الوام هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ کے صموق پـ
اوؿ اك کے ؽؿیؼہ کٌوًيي ثٌبیب ہے کہ ثیي االلواهی ػقم کو فـوؽ ػیٌے هیں صفبظت کے تنلین ىؼٍ
صموق اوؿ اك ثبت کب یمیي ؛
صبالًکہ هؼؾوؿی مے افـاػ کب صك ہے ایک :
o
o
o
o

ىبهل کـًے واال کے مبتھ ىـکت کی اوؿ اصتـام مبلویت  ،ولبؿ اوؿ ؛
ایک ػومـے پـ اًضَبؿ اًنبى کے لئے ثیبى کـ ؿہے ہیں اوؿ تٌوع کے هٌبًے کے
اًنبًی ؛
ػلیبًومیت اوؿ  tnemrewopmesidکے ٓوؿ پـ ؿہتے ہیں ایک فًؼگی هفت هیں
مے یب کوئی  ،ىـم  ،تونغـ ؛
ػومـے لوگوں کے مبتھ کی ثٌیبػ اك کے ثـاثـ ہو کے ػہؼیؼاؿاى توبم مول میبمی
ایک پـ لبًوى کی ٓـف مے ثیي االلواهی اوؿ لوهی ّوبًت التَبػی صموق کی
موبری اوؿ.

ثھبؿت اك یوًیي کے اعتتبم  ،مبل هیں اك  -مبٹھ تینـے  ،پیـوی وّغ کـتی ہے رینب کہ لبًوى
هؼؾوؿی مے ٍضیش ىغٌ :

زقہ هیں  :تؼبسفی

ػٌواى ایکٹ کی ًئی
 .1هغتَـ ػٌواى  ،ػائـٍ اوؿ ًفبؽ :

 .1یہ ایکٹ " 2011 ،ء ہو مکتی ہے هؼزوس افشاد کے ًبم مے" زموق کے ایکٹ ؛

 .2یہ ثھبؿت کی مبؿی پـ الگو ہو گب .تبہن  ،اك کی کيویـ اوؿ رووں ؿیبمت کی ػؿعوامت کو
ؿیبمت کی ربًت ایک هغَوً کی ٓـف مے کیب ربئے گب ٍؼؿ ًے لبًوى کی اك
ػؿعوامت کی ثھبؿت ٍـف ؿّبهٌؼی پـ اك کی ػیتب ہے کيویـ کے رووں اوؿ صکوهت
کے ثؼؼ ؛

 .3آئی ٍؼؿ ًے ػیں گے اك کی ٓـف مے هیں فود پـ اك ٓـس تبؿیظ کے ٓوؿ پـ هٌظوؿی
مبل ایک کے ثؼؼ اك مے هؼبهلے کے ثؼؼ هـکقی صکوهت کـ مکتے ہیں ًہیں ہے لیکي
هیں همـؿ کی ٓـف مے آالع.

 .2تؼشیفیں
ایکٹ هیں اك کے  ،رت تک کہ صوالے مے ػومـی ٍوؿت کی ّـوؿت ہے :
' .aاػلی دسخے کی ہذایت' هؼبهالت ٍضت کے صوالہ مے اوؿ ربئیؼاػ  ،فًؼگی کے اًتظبم کے
ؽاتی پـ فیَلے  ailaہؼایبت کـاك ًے پہلے رو کـ مکتے ىبهل ہیں ؛

(ة) 'هٌبعت زکوهت' صکوهت ًے هـکقی  ،اك کب هطلت هیں ؿىتہ کے لئے هـکقی
ھبؿٹی کے اًتظبم
صکوهت کی  1924 ،ء ایکٹ ثوؿڈ کنی ثھی همبهی یب هیوًنپل چھبؤًیبں ات
کی ٓـف مے کبفی یب صکوهت یب کنی ثھی اػاؿے هکول ٓوؿ پـ کے تضت هبلی اهؼاػ کی
ٓـف مے یب یہ کہ صکوهت کنی ثھی چھبؤًی کے ثوؿڈ کب لیبم ؛ صکوهت ًے ؿیبمت هیں
ؿىتہ کے لئے ایک ؿیبمت  ،ثوؿڈ صکوهت کے کٌٹـول اوؿ اًتظبم چھبؤًی کی ٓـف مے
صکوهت کو ایک مے یب کنی ثھی اػاؿے هکول ٓوؿ پـ یب کنی اوؿ ػلیل کے همبهی کبفی
هبلی هؼػ کے ؽؿیؼے کہ صکوهت یب کنی ثھی ؛
 evitatnemguA' .cاوس اختیبسی) هوافالت ( 'CAAکی ّـوؿیبت کے ًظبم کے
هتجبػل ہو هواٍالت اى کے کنی امتؼوبل کـ مکتے ہیں کہ ًہیں ىبهل کی اپٌی آواف اوؿ رو
پوؿی کے هطبثك هغؽوؿ افـاػ کی ّـوؿیبت کو ؿوفاًہ ؿاثطے ؛

.d
.e

.f
.g

'آڑ' هؼبىـے کب هطلت ہے کنی ثھی پہلو ہے کہ  sedepmiهیں اوؿ ایک ىغٌ کے مبتھ
هؼؾوؿی  ،هؤحـ ىـکت هکول  stcurtsboیب .یہ اوؿوػھوں مٌـچٌبتوک گب ىبهل ؿویوں ،
موبری  ،التَبػی  ،هبصولیبتی  ،اػاؿٍ  ،میبمی یب ؛
'هوافالت' ثبت چیت هیں ىبهل فثبًوں  ،هواٍالت  ،کبؿکـػگی کب هتي  ،ثـیل  ،مپـه)
ًيبًیوں (یب ثڑے صـوف  ،لبثل ؿمبئی هلٹی هیڈیب امی ٓـس لکھب  ،آڈیو  - ،مبػٍ فثبى ،
اًنبًی پڑھٌے اوؿ  evitatnemguaاوؿ هتجبػل ٓـیموں  ،اىکبل کی اوؿ هطلت ہے  ،ثھی
ىبهل ؿمبئی اًفبؿهیيي اوؿ کویوًیکیيي ٹیکٌبلوری ؛
'کٌوًؾي' هؼؾوؿی کب هطلت ہے کہ الوام هتضؼٍ کے مبتھ افـاػ کے صموق کے کٌوًيي هتضؼٍ
؛
'ًمقبى' موػ کی التَبػی  ،تہؾیجی یب مول  ،اك کب هطلت کنی ثھی پبثٌؼی پـ یب اًکبؿ کب
صك ہے  ،آفاػی  ،امتضمبق  ،تٌغواٍ  ،مبهبى  ،فبئؼٍ  ،ؿمبئی  ،مـوك فـاہوی  ،هولغ ،
الئنٌل یب کنی ػومـے موبری  ،میبمی اوؿ کی ثھی ىبهل کنی ثھی پـتککـى کنی
ىغٌ یب ػومـوں کے همبثلے هیں ایک گـوپ کے افـاػ کو ري هیں مے ایک ػؿعوامت
کی ثٌیبػ پـ صـام یب اك مے فیبػٍ ؛

وضبزت
ک اك
چبہے یہ ہے کہ اك ٓـس کی پبثٌؼی مے اًکبؿ  ،یب پـتککـى  lanoitnetninuہے  ،یب ٍ
ػؿعوامت کی ثٌیبػ پـ صـام یب ایک مے فیبػٍ رل ىغٌ کے لئے ہے اؿاػٍ کے لئے اك همَؼ کی
صفبظت ایک.
' .hهؼزوس افشاد' تٌظین '(ہے ڈی پی او) اوؿ هہبؿت فـاہن رل کی ؿکٌیت کی مطش اوؿ ثوؿڈ
پـ هؼؾوؿ ہیں تٌظیووں کے کٌٹـول کی ٓـف مے اکخـیت کے مبتھ کے افـاػ کو پیيہ
وؿاًہ ػیگـ ہٌـ کی تـلی کب هولغ فـاہن کـًے هیں هؾاکـات کب ػول  ،تٌظیوی ٍالصیتوں ،
ثبہوی تؼبوى  ،هؼلوهبت کے تجبػلے اوؿ هوالغ ؛
 .iکی ثٌیبػ پـ اهتیبفی ملوک 'زشهت والے هیذاًوں' کی ثٌیبػ تؼَت پـ هطلت ہے :
.i
.ii
.iii
.iv

هؼؾوؿی ،
عجـ هؼؾوؿی  ،چبہے ًے اك عیبل کو ہے یب ػیي هطبثك یب ػومـی ٍوؿت هیں ،
یب  ،کی ثٌیبػ پـ الگو هوٌوع هقیؼ اینومی ایيي کے ایک ىغٌ مے افـاػ کو ري
هیں مے ایک یب
میبمی یب  ،ایک هزووػہ  ،التَبػی ٍوؿتضبل کی صیخیت هؼؾوؿی اوؿ کنی ثھی
ػومـی فهیي رینب کہ هؾہت کی صیخیت ویواہیک ً ،نل  ،ؽات  ،لجیلہ  ،رگہ کی
پیؼائو  ،ػوـ  ،فثبى  ،رٌل  ،رٌنی ىٌبعت  ،رٌنی والفیت  ،صول  ،فچگی ، ،
ػیکھ ثھبل موات ػومـی ؿائے.

' .jهؼزوسی کی ثٌیبد پش اهتیبصی علوک' ثٌیبػی هطلت ہے کنی اًنبى کے توبم صموق اوؿ کے
اعـاد یب  ،اهتیبف پبثٌؼی  ،پـ کی ثٌیبػ ػومـوں کے مبتھ کی هؼؾوؿی کی رو مہولتیں یب ،
وؿفه پـ ثـاثـ  gniyfillun ،کو تنلین کـًے یب  gniriapmiثٌیبػ کی ہے اك همَؼ یب احـ
فیلڈ ػومـے آفاػی کے میبمی  ،التَبػی  ،موبری  ،حمبفتی  ،ىہـی یب کنی .یہ ؿہبئو فبؿم
کے مت ىبهل ہیں هٌبمت اًکبؿ ثھی ىبهل ہے  ،کے تؼَت ؛
' .kاعٹیجلؾوٌٹ' کب هطلت ہے اوؿ پـ هيتول ہے :

.i
.ii
.iii

.iv

میکيي اوؿ صکوهت کی وفاؿتیں ،
همبهی صکبم اوؿ صکبم یب رنن کے هبلک تھے  ،کٌٹـول یب صکوهت کو ؿیبمت کی
هؼػ مے هـکقی یب ؛
کوئی ثھی لبًوًی یب غیـ لبًوًی  -رنن پیؼا کیب  ،هلکیت  ،هبلی یب اًتظبهی کٌٹـول یب
 ، 1956هؼػ کے ؽؿیؼے هـکقی یب ؿیبمتی صکوهت یب لبًوى کوپٌیبں اینے کنی
رنن رل کبؿکـػگی کب هظبہـٍ کـ ػواهی کبم ہیں ثٌیبػی ٓوؿ پـ کی فالس و ثہجوػ
 617ػفؼہ هیں وّبصت کے ٓوؿ پـ کی مـگـهیوں اوؿ ىبهل ہیں صکوهت ًے
کوپٌیق ؛
کوئی ٹھیکیؼاؿ رو ػواهی ٹیٌڈؿ ػیب گیب ایک ؛

.v

کوئی ثھی کوپٌی  ،تٌظین  ،کوآپـیٹیو یب ػومـے هؼبىـے  ،تٌظین  ،یمیي  ،ایزٌنی ،
اػاؿے  ،تٌظین  ،اتضبػ  ،هبلک هکبى ٌٍ ،ؼت  ،لئے) مپالئـ کب مبهبى یب عؼهبت ،
فیکٹـی یب غیـ ػومـے  -لبًوًی ىبهل ًہیں ہے رو رنن کے تضت ٹکڑے (هیں ًے
( ح) اوؿ ػاللوں هیں ىہـی اوؿ فـاہن کـتب ہے ؿوفگبؿ کے ػیہی ػاللوں هیں ؛

رت تک کہ اتھبؿٹی کے تضت صموق هؼؾوؿی کے هٌَوثہ تیبؿ کی ٓـف مے وروػ هيمت هطوئي
غلٔ ؿاٍ کے لئے چھوٹ ربئے کے تمبّے ؛ یب
.vi

ؿیبمتی صکوهت یب کوئی ثھی امٹیجليوٌٹ کے ٓوؿ پـ هـکقی گقٹ مـکبؿی
مکتے هطلغ هیں.

وضبزت
اٍطالس 'ٌٍؼت' ٌٍ ، 1947ؼتی تٌبفػہ ایکٹ کے  2گے (رے) کی ػفؼہ ہے ایک ہی هؼٌی ٓوؿ
پـ.
' .lپبئیذاس وکیل کی طبلت' موات هیں مے ایک هاللبت ہے کی ىـائٔ اوؿ اوؿ پـ هؼت کے
لئے تومیغ کے اًتظبم کے ًوبئٌؼے کو موات کے صبالت کی ٓـف مے هٌبمت ىـائٔ
تَوؿ کیب ؛

تزـثہ  laicacovda ،هؼاعلت یب عؼهت ىـائٔ اوؿ هیں ؿىتہ هہبؿت صبٍل کـًے کے
عبًؼاى ًے ًمٌ اوؿ هتؼلمہ ؿکبوٹیں ؛ یب هؼاعلت  ، laicacovdaتزـثے کے ؽاتی ًگہؼاىت
 ػیٌے والے ہیں کے ؽؿیؼے ؽاتی (هیٹش) کے هبہش تدشثبتی 'کے ؽؿیؼے کیب ہے ایکىغٌ کے مبتھ هؼؾوؿی کی رو مـوك ىـائٔ ؿکبوٹوں مے هتؼلك اوؿ تٌقل صبٍل کی
هہبؿت هیں ؿىتہ کے لئے ؛
(ى) 'خبًذاى کی دیکھ ثھبل عوات' هؼؾوؿی ہے ایک ىغٌ کے مبتھ اك ىغٌ کے لئے
رو ہے ایک کی هؼػ کی ؿکي کے عبًؼاى اوؿ مپوؿٹ کی ػیکھ ثھبل  ،فـاہن کـتب ہے رو ؛
(اے لوگو!) 'ًذ' ایکٹ کب هطلت ہے کہ اك کے تضت لبئن کیب هؼؾوؿ افـاػ کے لئے لوهی فٌڈ
؛
(پی) 'اتپیڑى' هبصول کب هطلت ًبعوىگواؿ یب ؽلت اًگیق ًبپنٌؼیؼٍ ٓـف ػول مے هتؼلك ہے
 gnitadimitni ،ایک کنی ثھی صـام فهیي پـ پیؼا کـ یب همَؼ کے مبتھ رگہ رل هیں لیتب
ہے احـ کی یب کی عالف وؿفی کـًے والے ولبؿ کے ایک ىغٌ ؛
(ق) 'ًفشت خطبة' کے عبًؼاى یب اى کی هؼؾوؿی کے مبتھ کل ٓـس کب هطلت ہے کنی کے
هیڈی کو کنی ثھی چبہے کے ارالك هیں ثضج کی پکڑ یب تمـیـ
افـاػ کے اظہبؿ کے ؽؿیؼے ا

ػیٌے کے ؽؿیؼے لکھ کے عالف ًفـت گـوپ ؽہٌی ٍؼهے یب اثھبؿ پیؼا کـًے کی ًیت کے
افـاػ کے مبتھ ایک ؛
(س) 'اًٹشًیٹ کویوًیکیؾي ٹیکٌبلوخی اوس الیکٹشاًکظ [ '[ETCIاًٹـفیل ٍبؿف هـاػ کے
ایک ہوًے کوپیوٹـوں مے هضؼوػ ٹیکيالوری ہے کہ فـاہن تک ؿمبئی صبٍل کـًے کی
هؼلوهبت کے ؽؿیؼے ًہیں ہے لیکي هیں ىبهل ہے رہبں اًٹـًیٹ اوؿ ٹیلی کویوًیکیيي کی ؛
(ے) 'فبسف هواخہ' کی ویت مبئٹ اوؿ مبفٹ ویئـ کی ٍـف مے هـاػ ہے کہ ایک صَہ
کی الیکٹـاًک اوؿ اًفبؿهیيي اوؿ کویوًیکیيي ٹیکٌبلوری کے مبتھ ہے دو هضؼوػ ٍبؿف
کو ًہیں  stcaretniاوؿ ہے ؛
(ٹی) 'صثبى' هیں ىبهل ثبت کی ہے اوؿ ػمتغٔ فثبًوں اوؿ ثبت فثبًوں غیـ ػیگـ النبم کی
؛
(یو) هؼزوس افشاد کو دوعشوں کے مبتھ ثٌیبػ ہیں افـاػ کے مبتھ کنی کو رنوبًی  ،ػهبغی ،
ػاًيوؿ  ،تـلی یب ثبت چیت هیں رو صنی  stnemriapmiثـاثـ ایک صَہ هیں هؼبىـے پـ
هوحـ اوؿ هکول ؿکبوٹیں کھڑی کـ مکتے ہیں ؿوکتے هغتلف مبتھ ؛
(وی) کے ازبطے 'خہبص ثھی ىبهل ہے (هیں) ایک ڈھبًچہ  ،تؼویـ  ، ،ہوائی رہبف کی گبڑی
یب ہے  ،اوؿ (ػوم) ایک رگہ (عواٍ هٌنلک یب ٓوؿ پـ ثٌبیب گیب ہے یب ًہیں)  ،اوؿ (ح) کے
ایک اصبٓے هیں (ىبهل اصبٓے کب کچھ صَہ ایک ٓـس) ػوم (صوالہ کے لئے هیں ؽیلی ىك
(هیں) ہے یب ؛
' .wطے کشدٍ' لبًوى اك کے تضت ثٌبئے گئے لواػؼ کی ٓـف مے هطلت هيـوع ؛

' .xػواهی ػوبست' پـ ػوام کے ثڑے ؽؿیؼے کنی ػوبؿت  ،اوؿ امتؼوبل مے لطغ ًظـ مے
صبٍل کیب ہے  ،رل کی هلکیت کب ؛

' .yهٌبعت سہبئؼ' کب هطلت ہے :

.i

هوٌوع ہے رہبں ایک  ،ىـائٔ هؼیبؿ یب افـاػ کے مبتھ ػومـے کی ثٌیبػ پـ الگو پـ
ایک ًمَبى هیں تؼلمبت کو هقیؼ ایک یب ایک مے رل کے لئے اًنبى ػول کـتب ہے
ایک کے همبثلے هیں ثبت ایک هتؼلمہ ہے ً ،مَبى پـ لے اینے الؼاهبت مے ارتٌبة
اوؿ اصتـاف کـًب ہے هیں هٌبمت ٓوؿ پـ یہ ؛

.ii

هوٌوع ہے رہبں ایک رنوبًی افـاػ کے مبتھ ػومـے کی ثٌیبػ پـ الگو پـ ایک
ًمَبى هیں تؼلمبت کو هقیؼ ایک یب ایک مے ري مے اًنبى کی عبٍیت ؿکھتب ہے

ایک کے همبثلے هیں ثبت ایک هتؼلمہ ہے ً ،مَبى پـ لے اینے الؼاهبت مے ارتٌبة
اوؿ اصتـاف کـًب ہے هیں هٌبمت ٓوؿ پـ یہ ؛

.iii

.iv

رہبں ایک کی ثٌیبػ اًنبى کی ري هیں مے ایک یب ایک مے فیبػٍ هوٌوع ػؿعوامت
کـیں گے لیکي اك کے لئے هؼبوى اهؼاػ کب ؿفق مے  ،هؼبهلہ هتؼلمہ ًمَبى پـ
ایک ڈاال ربئے ایک کے ؿىتے کے لئے افـاػ کو ػومـے کے مبتھ هیں هوافًہ ہے
 ،لے ربًے کے لیے اینے الؼاهبت کـًے کے ٓوؿ پـ هٌبمت ہے یہ اهؼاػ مے
هتؼلك هؼبوى لے فـاہن کـًے کے لئے ؛
رہبں ٹکڑے (هیں یب (ح) هٌؼؿرہ ثبال هؼلوهبت کی فـاہوی مے هتؼلك ہے  ،کے
هـاصل پـ رو اك مے هٌبمت ہے فبؿهیٹ کی ؿمبئی کنی کو هیں فـاہن کی ربتی
ہے ہے کے لئے الؼاهبت ىبهل ہیں کی م ػلوهبت کے لئے اك ثبت کب یمیي کب تؼلك
اك ٍوؿتضبل هیں کہ هیں.

ثيـٓیکہ اك کی ّـوؿیبت کے هؼؾوؿ ػوؿتوں کے عبً ٓوؿ مے غلٔ ًہیں ػیں گے هیں یب
ثورھ آهؼًی مے فیبػٍ کب هؼبهلہ ػیکھب رب ٓوؿ پـ هنلٔ.
ؿاػ یب
' .zسخغٹشڈ تٌظین' وػوت هٌبفغ غیـ  ،موبد کب هطلت ہے ایک اینومی ایيي کے اف
اػتوبػ  ،تٌظین کے عیـاتی یب مـکبؿی هؼؾوؿی یب هؼؾوؿ افـاػ ' ،تٌظین اینومی ایيي کے
عبًؼاى کے افـاػ کے مبتھ هؼؾوؿی یب ایک  ،ؿّبکبؿاًہ ٓوؿ پـ غیـ هؼؾوؿ افـاػ کے لئے
کبم کـ ؿہے کوپٌی فود هیں کچھ ولت کے ؿرنٹـڈ کے لئے ػجبػات هتؼلمہ تضت ؛
(آ) 'عشوط خبًوس' م ػؾوؿی کب هطلت ہے ایک کو ہؼایت کتب یب کنی ػومـے ربًوؿ کے
ػومـے کہ ػیب گیب ہے کنی ایک یب یب مٌٌے کے ًمٌ یب ًظـ کیب رب ؿہب ہے عبً ٓوؿ پـ
تـثیت کے لئے هؼػ کے ىغٌ کے مبتھ ایک ؛
(ة) 'خود هذد گشوپ' کے ًظبم کب هطلت ہے کی صوبیت ثبہوی کے ؽؿیؼے کی ػیکھ ثھبل یب
هؼػ لبئن ایک تٌظین کی عؼهبت کی ثٌیبػ پـ لوگوں کی ٓـف مے کویوًٹی کی هؼؾوؿیوں کے
هيتـکہ ومبئل  ،اپکـم  /ىہـ کی آواف اوؿ پیيکو کی هؼلوهبت کے لئے روغ ؛
(ایغی) 'عشوعض' کب هطلت ہے کی عؼهبت تزبؿت یب کنی پیيے کے فـاہن کی ٓـف مے
اؿکبى  ،یب تـتیت یب فـاہن کی ٓـف مے کنی ةھی صکوهت  ،همبهی اتھبؿٹی اوؿ هبلیبتی اوؿ
ثیٌکبؿی کے لئے ىبهل کی عؼهبت مے هتؼلك  ،تؼلین ٍ ،ضت  ،اًيوؿًل  ،ثضبلی  ،تفـیش
تفـیش  ،اوؿ هہوبى ًوافی ؛ یب مفـ ؛ اوؿ ٹیلی کویوًیکیيي کی ً ،مل و صول
(اؽتھبسات) 'هوضوع کے هبہش' ػلن کی ٓـس کب هطلت ہے ایک ىغٌ لجبك چبہے مبتھ
ایک ؽؿیؼے هؼؾوؿی کی رو ثغیـ یب ثبلکل صبٍل کی تـثیتی تنلین تؼلیوی لبثلیت کی
ػؿعوامت کے ػولی صبٍل تزـثے کے ؽؿیؼے ثھی اوؿ ہے ؛
(یئ) 'عپوسٹ ًیٹ وسک' کی مـگـهیوں کی فًؼگی هـاػ کو اك کے اپٌے یب اك مے ثبہـ
لے ربًے هیں هؼؾوؿ گـوپ ہے رل کی صوبیت کـتب ہے ایک ىظً کے مبتھ .یہ ًیٹ
وؿک هؼؾوؿی ىغٌ کے مبتھ کـ مکتے ہو ًے کے عبًؼاى  ، srevigeracعبًؼاى ،

ػومت  ،مـوك ہے رو فـاہن کـًے اوؿ ػومـوں کے مبتھ تؼلمبت هیں ایک لبثل اػتوبػ ہیں
ملنلے اوؿ ؽاتی ایک ؛
(فوج) 'یوًیوسعل ڈیضائیي کی لوم کے پـوگـام اوؿ  ،هطلت یہ ہے کہ ڈیقائي کی هٌَوػبت
 ،هبصول کے توبم امتؼوبل کے لبثل ہو ربئے عؼهبت کو  ،عبً ّـوؿت کے لئے یب
هوافمت ڈیقائي  ،ثغیـ هوکي کو مت مے ثڑی صؼ تک" .یوًیوؿمل ڈیقائي" کی ّـوؿت
ہے اك هؼؾوؿ رہبں کے مبتھ کے افـاػ کے گـوہوں کے هغَوً کی گی اوؿ ًہ اك کو
عبؿد کـ کے االت آالت ؛
(اے جی) 'اًتمبم' کب هطلت ہے  gnitcejbusیب ًمَبى کو کنی ثھی ػؿد ؽیل افـاػ هوّوع
کی ػھوکی کے لئے :
.i

رو ایکٹ کے تضت اك کبؿؿوائی التب ہے ایک  ،یب
.ii

ایکٹ کبؿؿوائی کے تضت یہ ایک کے ملنلے هیں هؼلوهبت هیں یب ػیتب ہے
گواہی ؛ یب

.iii

لبًوى کب همَؼ اك کے لے کنی ثھی آگے ثڑھبًے هیں یب کٌکيي کے مبتھ
ػومـے الؼاهبت  ،یب
ؿپوؿٹ (عواٍ ًہیں اظہبؿ یب) وٍ کنی ػومـے ىغٌ ایکٹ یہ ہے
.denevartnoc

.iv

 .2ساہٌوبئی فشهبى اوس افول کے لئے ػول
( )1کوئی ػؼالت ىغٌ  ،یب ػلیل ہے کہ تـروبًی اك ثبت ًہیں اٹھبئے گی ایکٹ هیں :
(ایک) اك ایکٹ کے ىـائٔ ثہت کب یہ ػیں گے رل ٓـس مے پہلے آفاػی هنبوات کو
فـوؽ ػیٌے کے لئے اوؿ اوؿ ؽاتی ػقت ؿہٌے کے مبتھ اًنبًی صموق کی هؼؾوؿی افـاػ
کے مبتھ توبم لبًوى  ،ثـاثـ کے لبًوى کے مبهٌے هٌظوؿی کے تضفع کے لواًیي اوؿ ثـاثـ
؛
ک اتٌب تؼویـ کے
کچھ ثھی ًہیں هیں اك ایکٹ) (ة کے مبتھ کیب ربئے گب هؼؾوؿی اًنبى و
ٓوؿ پـ ؿکھٌے اوؿ ػػوی کے احـات کب اًکبؿ  ،هؼطل  ،کوئی لبًوًی صیخیت کے یب عتن
کـًے  ،کن ؛
(ة) اك ایکٹ کے تضت کوئی ثھی ؿفق کے اك ایکٹ  ،یب کنی ثھی صکوهت ًے پـوگـام
یب  ،ؿیگولیٹـی صموق اك کے تضت ثبت کی ّوبًت کو ایکٹ کے احـات تک ومیغ تـیي
گے ػیٌے کے لئے تؼویـ کیب ربئے گب تو ؛
(ػ) کوئی کب یہ ىـائٔ پـ پبثٌؼی یب هضؼوػ مغتی مے ہو ربئیں گے  ،کنی ثھی صبلت هیں یب
ڈال کہ اك ایکٹ کے صك کے تضت ؛

هیں اك ایکٹ کے لئے (فـاہن کی ػومـی ٍوؿت هیں رت تک ای)  ،وہبں ایکٹ کے تضت
اك ثبت کی ّوبًت ہے  ،صموق هیں مے کوئی ػؿرہ ثٌؼی  ،اى کی  noitadiculeکی
تـتیت کو پہلی تـریش اى کے صکن کی ًہیں ہے ؛
کچھ ثھی ًہیں هیں اك ایکٹ) (چ تؼویـ کیب ربئے گب تو رل ًے ػػوی اوؿ هؼؾوؿی کے
مبتھ احـ کب اًکبؿ  ،هؼطل  ،کن ىغٌ  ،یب عتن کـًے هیں کوئی پہلے مے هوروػ ہے  ،فبئؼٍ
کنی کی ٓـف مے عوه قموتی هقٍ یب .،
( )2ػلیل یب ػؼالت کے اٍولوں کب فـهبى ہے  ،کنی رٌـل کے ثغیـ تؼَت کو اوپـ ػی گئی
رجکہ ایکٹ اك  gnitacidujdaکے تضت کی ربئے اصنبك ثھی کـیں گے :
 .aػؼالتی فیَلوں کو رو ایکٹ  1995کی ىوولیت) هکول اوؿ صموق افـاػ ًے اػلی
ػؿرے کے صموق کے تضت تضفع هوالغ هؼؾوؿ افـاػ (هنبوات کے کی هؼؾوؿیوں
کے مبتھ ؛

 .bالوام هتضؼٍ ًے ثھبؿت کی ٓـف مے کے افـاػ کے صموق پـ کٌوًيي مے هؼؾوؿی
ہے رل کی گئی هٌظوؿی اوؿ ػمتغٔ کئے گئے.

زقہ دوم سکبوٹیں ہٹبًے
 .3تشتیت کے ؽؼوس
 .1کے صکن مے  ،اك ثبت کب یمیي ہے کہ لبًوى اك کے صموق تنلین هضفوظ ہیں کب اصتـام ،
اوؿ فـوؽ اك هیں ّـوؿی ہے کہ ػوًوں ؿیبمت اوؿ مول مومبئٹی موزھ کہ هؼؾوؿی کی
صبلت کب اًنبًی صَہ ہے ایک الفهی ؛ هؼؾوؿ پہچبى لیں  ،اوؿ ىـاکت کے مبتھ افـاػ کی
ٍالصیتوں هیں (ثھی) رٌگ ػلیبًومی تَوؿات  ،تؼَجبت اوؿ ًمَبى ػٍ ػول ہے رو
ػومـوں کو هؼؾوؿ ثٌیبػ ہی ایک پـ کے مبتھ ىـکت کے افـاػ ًے ؿوک ؛

 .2هوفوں صکوهتوں اوؿ هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی تؼَت اینے ہوں گے ًکبلٌب هٌبمت هؼلوهبت
کی هہن  ،اوؿ  noitazitisnesکو ؿوکٌے کے لئے اًؼافٍ پـوگـام ہے رو ثلٌؼ ثیؼاؿی ایک
کے ٓوؿ پـ هؼؾوؿی کے مبتھ ہؼایت پـ ثـاٍ ؿامت اوؿ ثبلوامطہ تفـیك ثچوں اوؿ عواتیي
کے عالف عبً ٓوؿ پـ اوؿ هؼؾوؿی کے افـاػ کے مبتھ ؛

 .3ؽهہ ػاؿی اك کی هیں آگے ثڑھبًے اوؿ هواٍالت کی ؿیبمت کو ؿوکٌے کے اهتیبفی
ملوک مت هیں پیؼا ہوًے والے کی ٓـف مے غلٔ اوؿ اعـاد اوؿ  evitarojepامتؼوبل
کی فثبى اٍطالس اوؿ  erutalcnemonدائے هالفهت گے لبًوى تیبؿ کیب هیں اك (موػے
؛ لواًیي ّ ،بثطے  ،آالػبت اوؿ صکن ؛

 .4هوفوں صکوهتوں کے پـوگـام ہوں گے ىـوع هیں کوی اوؿ صوبیت کلٌک  ،ثڑے پیوبًے پـ
تؼلین کی هہن  ،هؼلوهبت اوؿ ٹیکٌبلوری مے هٌنلک ثبفی کے پـوگـام ؛ پـ هؼؾوؿی کے
صموق اوؿ وؿکيبپل  noitcesbus noitazitisnesهیں ثیبى کـػٍ همبٍؼ کے صَول ()1
ثـاػؿی کے صَے کی  3هیں مے رو ٓجی ػومـے پتے ؛ عبًؼاى  ،مـکبؿی افنـاى ،
میبمی ًوبئٌؼوں  ،هیڈیب اوؿ لبًوًی کویوًٹی ؛

 .5تبکہ هیں  noitcesbusهیں ثیبى کـػٍ همبٍؼ کے صَول هیں ( )1کی تٌظین کے صَے کے
 3اپٌے اًؼؿ کے صموق اوؿ هؼلوهبت ثبفی کے پـوگـام پـ هؼؾوؿی  noitazitisnesکے
اٹھبًے مے لـیت تـ ہوں گے ہـ امٹیجليوٌٹ اوؿ ثبفی کـ مکتے ہیں الًچ اوؿ مپوؿٹ کی
ثؼًبهی هیں کوی کے پـوگـاهوں  ،ثڑے پیوبًے پـ تؼلین کی هہن  ،هؼلوهبت مے هٌنلک
ٹیکٌبلوری اوؿ پـوگـام ؛

 .6پـوگـام اینی  2ثغیـ تؼَت کے صَے ؽیلی ثیؼاؿی رٌـل کو ثلٌؼ ؽهہ ػاؿی هیں  ،هہن اوؿ
وؿکيبپوں ػلی گے کـاك :

 .aکو فـوؽ ػیٌے کے تٌوع کے لئے الؼاؿ کی ىوولیت ؿواػاؿی  ،اصتـام اوؿ ہوؼؿػی
؛

 .bىٌبعت کو غیـ فؼبل کـ فًؼگی کی لؼؿ کی.

 .cتـتیت ثچوں اوؿ فیَلوں  ،ؿىتے  ،فًؼگی کے عبًؼاى مے هتػلك ثٌبیب هؼبهالت
مت پـ کی ٓـف مے ربى مے هؼؾوؿی احـ فومٹـ اصتـام کے لیے ؛

 .dهؼؾوؿی کے افـاػ کے مبتھ صموق فـاہن والفیت اوؿ  noitazitisnesپـ امکول
هؼؾوؿی اوؿ کے  ،یوًیوؿمٹی اوؿ کبلذ  ،پیيہ وؿاًہ اًنبًی صبالت پـ مطضی
تـثیت ،

 .7هوفوں صکوهت اوؿ اػاؿوں عبً ٓوؿ پـ هقیؼ پـوگـاهوں پـ هؼؾوؿی کے صموق کی ػبم
ٓوؿ پـ اوؿ ًيـ و اىبػت گے لبًوًی ىـوع عواًؼگی اوؿ هؼلوهبت کے اك لبًوى.

 A4سعبئی
( rafosnI )1کے ٓوؿ پـ ؿمبئی کی فًؼگی ہے ایک ّـوؿی پہلے کے پہلوؤں پـ مت
مے ىـٓ کے مبتھ افـاػ کو فؼبل هؼؾوؿ هیں پوؿی ٓـس صَہ لیٌے کے آفاػاًہ اوؿ ؿہٌے
کے لئے) امے آئیي پبکنتبى کو آگے ثڑھبًے کی ىك  9 20اوؿ اوؿ کٌوًيي کے آؿٹیکل
ًوجـ  ، 14کی  19اوؿ  21هیں ہے اك ٓـس مے تنلین ىؼٍ ہے کہ هؼؾوؿ افـاػ ػوام کے
لئے یب فـاہن کی کھلی مہولیبت اوؿ عؼهبت ػومـے اوؿ  ،کیب ربئے گب ثيـٓیکہ اك ٓـس
کی ؿمبئی کنی پـ ٹیکٌبلوری اوؿ ًظبم هٌبمت ثـاثـ کی ثٌیبػ کے مبتھ ػومـوں کو رنوبًی
هبصول ً ،مل و صول  ،هؼلوهبت ثھی ىبهل ہیں  ،اوؿ هواٍالت هیں  ،ػوًوں هیں ىہـی اوؿ
ػیہی ػاللوں هیں
 4Bسعبئی کے هؼیبسات

 .1ؿمبئی رینے یمیٌی ثٌبًے کے لئے هیں صکن  ،هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کے ّبثطے هٌبمت
گے تیبؿ

 .2هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کے صبالت تزـثبتی اوؿ هوّوع گے هیں هيبوؿت کے مبتھ ثھبؿتی
ًظبم کو اوؿ هبہـیي کو تیبؿ یہ ٹیکٌبلوری هواٍالت اوؿ یب ڑلٌے هوروػٍ هؼیبؿ پـ رنوبًی
ٓوؿ پـ هبصول اوؿ هؼلوهبت کو گوػ لیٌے کے ّبثطے کی ٓـف مے .پکبى هوافمت کـًے
اوؿ کو ثچھبًے ًیچے هؼیبؿ الگو اعتیبؿ کـیں گے اك ثبت کب یمیي ہے کہ اوؿ لواًیي ہیں
ػوـ رٌل ہیں اوؿ هٌبمت :

.a
.b
.c

توبم ػوبؿتوں اوؿ ػوام کی ٓـف مے مہولیبت کب امتؼوبل کیب ؛
هنتمل ػبؿّی ٓوؿ پـ  ،یب ہٌگبهی صبالت ؛
توبم ًئے کویوًٹی کے ؿہبئيی رگہوں اوؿ ؽاتی ؿہبئو کے لبثل ثٌبًے کے اى کے
 elbatisivؿہتے ہیں اوؿ ؛
مڑک کی ثٌیبػ پـ ًمل و صول ؛
ہوا ثبفی ؛
ؿیلوے ؛
موٌؼؿی ًمل و صول اوؿ ثٌؼؿگبہوں ؛
پیؼل چلٌے والوں ثٌیبػی ڈھبًچہ ؛
ػیہی پجلک ٹـاًنپوؿٹ کب ًظبم ؛
کی ًمل و صول ٓـیموں مت تو اك مے هؼؾوؿی اًنبى کنی ثھی مکوى اوؿ صفبظت
کے مبتھ مفـ ہے کے لبثل ہے.

o

 4عی اًفشاعٹشکچش سعبئی

.d
.e
.f
.g
.h
.i
.j

( )1هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی الؼاهبت هٌبمت گے لے :
 .aکـًے کے لئے تیبؿ  ،مبل  1 etaglumorpهؼت کے ایک ىہـی اوؿ ػیہی
ػاللوں کے اًؼؿ ػوًوں کے هؼیبؿ اوؿ ڈیقائي کے لواًیي کے لئے ؿمبئی
کے ػول کے اوؿ ًگـاًی.
 .bکـًے کے لئے اػاؿٍ ربتی ربئقٍ تو مبل کے لئے پبًچ ىـائٔ کے ثؼؼ ہـ اى
اوؿ ًظـ حبًی ثٌیبػی مہولت کی ؿمبئی مت کے لئے کے ٓوؿ پـ لبثل
آالق اى پـ ؿیٌڈؿ.

( )2هٌبمت صکوهت اوؿ اػاؿوں کے ٓـیموں مے لـیت تـ ہوں گے لے :

 .cٹکٹ هيیٌیں اوؿ کبؤًٹـ ٹکٹٌگ  ،ىوچبلی  ،فـاہن کـًے کی مہولت کے
لیے عبلی رگہوں افـاػ کے مبتھ پبؿکٌگ هیں ػومـی ثبتوں کے مبتھ
هتؼلمہ هؼؾوؿ پـ مٹیيٌوں اوؿ ہوائی اڈوں کی ہے کہ هلٌے کی ؿمبئی کے
هؼیبؿ.
 .dکـًے کے لئے هؼیبؿی ڈیقائي کـًے کے لئے مت کو ؿمبئی فـاہن هوڈ
هطبثك ہے کہ ًمل و صول کی.

 .cکـًے کو یمیٌی ثٌبًے کے ٹـاًنپوؿٹ فیبػٍ مے فیبػٍ پـاًی ؿمبئی کے
لئے فـاہن کـًے والی گبڑیبں کـًے کب مبهبى کیب ربئے گب اوؿ کی فٹٌگ
کے لیے اربفت ہے رو لواًیي کے تضت .dettiforter

 .dکـًے کے لئے هؼؾوؿ افـاػ کو ڈؿائیوًگ الئنٌل فـاہن کـًے کے لئے
لواًیي ثٌبئے.

 .eهوکي کـًے کے لئے کـ ؿہے ہیں اك ثبت کب یمیي ہے کہ رہاں تجؼیلیبں
ًہیں  ،اًنبى کی هؼػ هؼؾوؿ گے افـاػ کے لیے ػمتیبة کیب ربئے.

 .fکے لئے عبلی رگہ فـاہن کی هؼػ اوؿ هبصول کی هؼػ کے لئے عؼهبت لوگ ،
لوگوں کو ًبهؼلوم کے مبتھ مبتھ هؼؾوؿ ثٌؼوثنت کـًے اوؿ ثبت چیت.

 4ڈیچ راتی هوثلٹی
توبم هٌبمت صکوهتوں اوؿ امٹیجلوهٌٹ کی پنٌؼ اى ربئیں گے تـلی کے هٌَوثوں ٓـس کی
.2
لیوت  ،هیں منتی پـ فـوؽ ػیٌے کے لئے اوؿ پـوگـاهوں کے هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ کی ؽاتی
گتيیلتب ؛

o

اك ٓـس کے هٌَوثوں  ailaمکتے کـاك :

 .aهؼؾوؿ فـاہن تـغیجبت اوؿ افـاػ ًمل و صول کی مہولیبت کے لیے لبثل ؿمبئی فـاہن
کـًے کے لئے هـاػبت ؛

 .bلیوت فیبػٍ ًہیں هیں هؼؾوؿ افـاػ کے لئے گبڑیوں کی فـاہوی کے لئے
 gnittiforter؛

 .cهؼػ رو کی ّـوؿت ہوتی ہے اینے هؼؾوؿ افـاػ فـاہن کی ؽاتی کو ًمل و صـکت
کی هؼػ کی ؛

 .dػاللوں کے ػیہی ػاللوں هیں هؼؾوؿ افـاػ کی ًمل و صـکت ّـوؿیبت پوؿی
کـًے کے ًمل و صول کے ٓـیموں کو فـوؽ ػیٌے کے ػیہی ػاللوں هیں.
 4عپیٌیؼ تک سعبئی زبفل کی خذهبت کے لئے
 .1توبم هٌبمت صکوهتوں اوؿ امٹیجليوٌٹ کی ّـوؿت گے اك ثبت کب یمیي ہے کہ توبم
عؼهبت اوؿ کے مبتھ کی ثٌیبػ ہی ایک پـ هؼؾوؿ کـًے کے لئے ػمتیبة افـاػ کـ
ؿہے ہیں مہولیبت اى لوگوں کے لئے ؽهہ ػاؿ ہیں اوؿ ؛

 .2هٌبمت صکوهتوں اوؿ اػاؿوں کی عؼهبت کی ثٌیبػ پـ ایک ؿمبئی کے ثبؿے هیں
هؼلوهبت کـیں گے ثبفی تبفٍ تـیي ثبلبػؼٍ تو امتؼوبل کے ٓوؿ پـ افـاػ کو اك ثبت
کب یمیي هیں هيکالت کب مبهٌب ًہ کـًب هؼؾوؿی کے مبتھ ؛

 .3کے لئے هؼلوهبت کے افـاػ کے مبتھ تغاوى کو فـوؽ ػیٌے کے ػومـے اوؿ هؼػ
کے فبؿم هٌبمت ؿمبئی هؼؾوؿ اى کے یمیٌی ثٌبًے کے لئے ؛

 .4توبم هٌبمت صکوهتوں اوؿ اػاؿوں کے هؼؾوؿ ہوں گے اك ثبت کب یمیي ہے کہ ػوام
کو هؼػو توبم اػالًبت کے مبتھ افـاػ مت کے لئے لبثل ؿمبئی ػیٌے کی ّـوؿت

ہے .یہ اػالًبت تیبؿی تجبہی اوؿ ٍضت کی ػواهی کـ مکتے ہیں ىبهل ہیں اى
لوگوں ًے کے لئے عـیؼاؿی  ،ؿوفگبؿ .،

 4فشیٌچ ٹیکٌبلوخی هوافالت تک سعبئی کے لئے هؼلوهبت اوس
.1

توبم هٌبمت صکوهتوں اوؿ امٹیجليوٌٹ اك کو یمیٌی ثٌبًے کے الؼاهبت کئے ربئیں گے :

الیکٹـاًک اىکبل اوؿ توبم هواػ ثھی ىبهل اىبعت  ،هزلے  ،هیگقیي  ،تؼلیوی هواػ ،
.b
هتي  ،کتبثیں هلٹی هیڈیب هواػ  ،اًٹـًیٹ کی ىکل هیں ؿمبئی هیں هؼؾوؿ افـاػ کے لیے
ػمتیبة کـ ػیب ربئے گب ؛

o

امکین کے ػاللوں هیں کیب ربئے تیبؿ کی ىہـی کے ٓوؿ پـ ثھی ػیہی ػاللوں هیں
الیکٹـاًکل کے لئے ربى مے هؼؾوؿ هیں اوؿ ٹیکٌبلوری هواٍالت اوؿ اًفبؿهیيي
منتی یب ًظـ حبًی کے لئے ؿمبئی صبٍل کـًے ؛

 .cمت صکوهت کی ویت مبئٹل اوؿ ؽاتی عؼهبت ٍبؿفیي کی ویت مبئٹل هہیب کـًے ،
هؼیبؿ کی ؿمبئی ویت وؿلڈ وائڈ ویت کٌنوؿىین لیں گے هطبثك مے مت مے فیبػٍ
رؼیؼ تـیي وؿژى کی ؛

 .dعَوٍی اہویت ػی ربئے اوؿ هـاعات هؼؾوؿ افـاػ کے لیے لبثل ؿمبئی ػیں گے
اى کے ثٌبًے کے لئے کیب ربئے ویت مبئٹل هوروػ تؼبوى کو فـاہن کی ؛

 .eتجبػلوں مے ً ،نل هوافمت  ،غیـ کی ربئے گی  ،تزبؿتی ثٌیبػ ًوٹٌے موزھب
هٌَفبًہ اوؿ هٌبفغ ''کے لئے ً ،ہ' هواػ هٌفـػ کے لئے وؿژى تک ؿمبئی هیں
امتؼوبل کـتے ٍیں اوؿ هواٍالت مت کی کبپی ؿائٹ پـ مے هؼؾوؿی کے افـاػ کو
؛

وضبزت
ؿمبئی وؿژى یب ىبهل کنی ثھی وؿژى یب رو هؼؾوؿ کو ثغیـ اوؿ ىغٌ کو آؿام کے ٓوؿ
پـ  ylbixelfکے کبم کے ٓوؿ پـ امتؼوبل مے هؼؾوؿ ىغٌ کو ػیتب ہے ایک  ،اوؿ هیں

ىبهل ہوں گے  ،لیکي  ،ؿیکبؿڈًگ ٍوتی اوؿ ٍى ہی هضؼوػ فبؿم کے مبتھ اوؿ آڈیو  /کبم ،
آڈیو  ،ثَـی هتي کی تفَیل  ،ثـیل مبئق اوؿ فثبى کے مبئي اى اوؿ ای هتي چہـے  -النبم
مویت گلجہبؿ اىکبل  ،ڈیزیٹل هواػ  ،ثڑے صـوف مے هغتلف مپـه کبپیبں هتؼلمہ آالت کے
مبتھ ٹیکٌبلوری یب  elbahserferثـیل .،
 .fالیکٹـاًک مبهبى اوؿ ڈیژائي کی ػبلوگیـ کے مبهبى کی اٍول گے کی پیـوی
امتؼوبل کے ؿوف ؛

) افـاػ کے مبتھ هؼؾوؿی گ (  gninoitpacلـیت اوؿ مبئي فثبى تيـیش  ،وّبصت
آڈیو ہیں تک ؿمبئی کے لئے الیکٹـاًک ثَـی ؽؿائغ اثالؽ کی ٓـف مے فـاہن
کـًے کے لئے ؛
(ک) کی عؼهبت ٹیلی هواٍالت ؿمبئی کے لئے.


 4خی کی خذهبت اوس سعبئی کے لئے فبسفیي کی اؽیبء
توبم هٌبمت صکوهتوں اوؿ امٹیجليوٌٹ گے :
(ایک) کب امتؼوبل ػبم کے لیے اىیبء لے ڈیقائي ٍبؿفیي کی
هٌَوػبت اوؿ ػبلوی الؼاهبت کو فـوؽ ػیٌے  ،تـلی کی تمنین کی
پیؼاواؿ اوؿ ؛
(ة) کی عؼهبت عوة ػیکھ ثھبل اوؿ ؽاتی گؿوهٌگ  ،ري هیں لیٌے
کے الؼاهبت فـاہن کـًے کے لیے لبثل ؿمبئی ٍبؿفیي کی عؼهبت ؛

 4ایچ عشوط کے خبًوس
هوفوں صکوهت ربًوؿ کو تـثیت ػیں گے میٹ اپ مـوك ربًوؿوں مـوك هٌبمت مے
.2
هؼؾوؿ افـاػ کی مہولیبت فـاہن کـًے کے لئے ؛



هوفوں صکوهت اوؿ امٹیجليوٌٹ کی عَوٍیبت یب ػوام کی ػواهی عؼهبت
کے ػوؿاى امتؼوبل کـتے ہوئے یب ػوبؿتوں اوؿ رگہوں کی عؼهت مہولت
فـاہن فـهبئیں گے کے امتؼوبل کے ربًوؿ کو ػوام پـ کی ٓـف مے ربى
مے هؼؾوؿ ؛

ّ .3ـوؿت کی هؼػ کی هؼؾوؿی کے ایک ىغٌ کے مبتھ ربًوؿوں مے ہے
مـوك کے اًچبؿد کو صك صبٍل ہو کے مبتھ ػواهی اّبفی ایک اػا
کـًے کی ّـوؿت ربًوؿوں کے ثغیـ کی رب ؿہی مـوك همبهبت پـ ایک
مے عؼهبت رجکہ تک ػوام یب یب مـکبؿی ػوبؿتوں.

ػول کی سعبئی کے هؼیبس الصهی  4هیں
کوئی فـػ تٌظین یب تـتیت ڈھبًچہ کی تؼویـ کے لئے کوئی اربفت ػے ػی ربئے گب اوؿ اگـ
.4
اك ػوبؿت کی هٌَوثہ ثٌؼی اتھبؿٹی هؼؾوؿی صموق کـتب ٓـف مے تیبؿ ّواثٔ تؼویل ًہیں کی ؛

 .2کوئی فـػ تٌظین یب تـتیت تکویل کب مـٹیفکیٹ ربؿی کئے گئے ایک کیب
ربئے گب یب اتھبؿٹی کے صموق کب لجْہ لیٌے کی اربفت کے لئے ایک
ػوبؿت هؼؾوؿی کی ٓـف مے تیبؿ ّواثٔ اگـ ػول اك ًے هیں ًبکبم ؿہی
ہے.

 .3اك ػفؼہ کی کوئی عالف وؿفی  D30کے تضت ػفؼہ چالیب ربئے گب.

 4اوس اداسٍ خبتی سعبئی ثٌیبدی ڈھبًچہ ثٌبًب خے ولت کی زذ کے لئے
پہلے عے هوخود
 .3توبم هوروػٍ ػواهی همبٍؼ کے مـکبؿی ػوبؿات کب امتؼوبل لبًوى اك کے
گے الگو کیب ربئے کی ٓـف مے ثٌبیب تیي مبل مے فیبػٍ ػـٍے ًہیں
ایک لبثل ؿمبئی کے اًؼؿ اًؼؿ)

 .2ػیگـ توبم مـکبؿی ػوبؿتوں ایکٹ اك کے گے الگو کیب ربئے کی ٓـف
مے ثٌبیب پبًچ مبل مے فیبػٍ ػـٍے ًہیں ایک لبثل ؿمبئی کے اًؼؿ اًؼؿ)

 .3اك ػفؼہ کی کوئی عالف وؿفی  E30noitceSمقا کے تضت کی ربئے
گی.

 noitcilereDعشوط فشاہن کشًے والے کؾویش هیں  4کی رهہ داسی
توبم عؼهبت فـاہن کـًے والے اتھبؿٹی کے صموق هؼؾوؿی کی ٓـف مے تیبؿ کی پـ ؿمبئی
.4
کے لواًیي کے هطبثك ہوں گے فـاہن کی عؼهبت هیں ؛
 .5اك ػفؼہ کی کوئی عالف وؿفی  C30کے تضت ػفؼہ چالیب ربئے گب.

 4ایل هبزولیبت آصاد اوس آڑ  -ڈیضائي کشداس کے ًیؾٌل عیٌٹش فبس یوًیوسعل
لوهی هبصولیبت هفت میٌٹـ کے لیے یوًیوؿمل ڈیقائي اوؿ آڑ ثھبؿت کی صکوهت کے صکن
.0
کی ٓـف مے کی ٓـف مے لبئن کی ؿمبئی کی هؼػ کی ربئے گب اثتؼائی ٓوؿ پـ ؿیفـًل هیں
هلک کے لئے ربهغ اوؿ لبثل ؿمبئی ہو ػًیب هیں ہو ؛



یہ میٌٹـ ػاللے ىہـوں هیں ػیہی اوؿ ػوًوں گے سهبیت هیں ثڑے ػواهی
هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کے لئے مہولیبت فـاہن کی ہے اوؿ مت کی عؼهبت
کے لئے تـلی اوؿ ًگـاًی ؿمبئی کے لواًیي ؛



( - ))3ؽیلی هیں هیں ػیئے گئے کـػاؿ آگے ثڑھبًے کے میکيي ( 1هـکقی
صکوهت کے افؼبل کی پیـوی کـیں گے اٹھبًے :
 .aتضمیك اوؿ تـلی کی فْب ؿکبوٹ ہے اوؿ هیں اك ػاللے کی ػبلوی
ڈیقائي ؛
 .bڈیقائي اوؿ الیکٹـاًک ٹیکٌبلوری  ، ،تـلی کے ًَبة هیں اك
ػاللے کی تؼویـ  ،ڈیقائیي  ،اًزیٌئـًگ هیں ػبلوگیـ کے صکن کو
ىبهل کـًے کی هيك ہے اوؿ اك ًظـیے ؛
 .cتؼلیوی اػاؿوں هیں مہولت فـاہن ٓلجبء ڈیقائیي کی ػبلوگیـ مے
هتؼلك هٌَوةوں کو ىـوع کـًب ؛
 .dػؿعوامت پـ اینے افـاػ هہیب کی هيبوؿتی عؼهبت اوؿ اػاؿوں کو
توبم.

ثيـٓیکہ کہ هـکقی صکوهت ًے صکوهتوں کو هٌبمت ڈیقائي اوؿ ػبلوی هنبئل کے
مت کیب ربئے گب اوؿ هنتمل هيیـ پـ اوؿ ؿکبوٹ آفاػ هبصول کو هؼؾوؿی مے
هتؼلك صموق اتھبؿٹی.
هٌقوة ثٌذی
ٍ
 4این ػول کی
هؼؾوؿی صموق  EBDUCNکے تؼبوى مے اتھبؿٹی ثل گے اوؿ تیبؿ مٹیيي ؿیلوے ،
.2
مکولوں حبًوی  /مکولوں ثٌیبػی ایک کبم کی هٌَوثہ ثٌؼی کی ثٌیبػ پـ  ،ہنپتبلوں ّ /لغ پـ مول
تـریش ػیٌے کی فـاہوی ؿمبئی هیں توبم مـکبؿی ػوبؿتوں اوؿ رگہوں هـاکق  ،فـاہن کـًے کے
ّـوؿی عؼهبت رینب کہ توبم ثٌیبػی ٍضت مبل پبًچ مٹیيٌوں کے اًؼؿ اًؼؿ)



ایک هٌَوثہ ثٌؼی کے ہؼایبت ؿمبئی هؼیبؿ پـ اٹھبئے ہوئے ہوں گے هیں
ىبهل ہیں کی ثٌیبػ پـ ؿمبئی کی مہولت مے ثبہـ کی فـاہوی اوؿ ؿمبئی
پـیکيکوں کی ٹین کے آڈٹ کی ٓـف مے اعتیبؿ ؛

کی ربئے گب اوؿ ػمتبویقات کے مبتھ افـاػ
 .3توبم هٌَوثوں هؼؾوؿ ػواهی ا
اوؿ ػمتیبة کیب ربئے گب ثٌبیب ؿمبئی کی ىکل هیں اتھبؿٹی کے صموق
هؼؾوؿی کی ٓـف مے ؛

 .4هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی پجلک ثٌب ػیں گے ؿمبئی ہو فـاہن هوروػٍ ًظبم کی
ًگـاًی کے توبم ایک مے میٹ اپ کے لئے هٌَوثہ ثٌبیب ثٌیبػی ڈھبًچہ
ایک ثبؿ.

 5اًغبًی وعبئل کی تشلی
( )1هٌبمت صکوهت عتن ہو ربئیں گے اك ثبت کب یمیي ہے کہ موبری ،
التَبػی اوؿ مول اك هیں ثبت کی ّوبًت میبمی صموق وػوت ایکٹ ہیں
الگو کیب ہے کہ اوؿ هیں ہوں گے :
 .aربهغ ػمتیبة عؼهبت  srednerاٹھبًے کی تـلی کی اًنبًی یہ ومبئل
تبکہ ؛

 .bػولے  sezitisnesهوروػٍ اوؿ هؼؾوؿ پیؼا ًَبة کے مبتھ افـاػ کو
صنبك هؼؾوؿی ہے رل ؛

 .cمطش پٌچبیت اوؿ کے پیيہ وؿ افـاػ کی تؼؼاػ کبفی کے لئے ثٌب ہے
ؿفق هیں اینے ٓـیمے ػمتیبة ہیں ػى ہے کہ اك ٓـس  ،همبهی
صکوهت  ،هـکقی تٌبمت هیں هٌبمت فـاہن کـًے کے لئے عؼهبت
کے لئے اى افـاػ کے توبم هؼؾوؿیوں پـ ؛

 .dکے ػولے ىـائٔ پیيہ اوؿ رنن اوؿ همبهی اوؿ ّلغ کی ًگـاًی
کے ػول کی تـثیت هیں هـکقی  ،ؿیبمتی  ،اػاؿوں کو هؤحـ
ٓـیمے مے کبم کـ اك ثبت کب یمیي پٌچبیت کی مطش پـ.

( )2صکن هیں  5گـوٍ مے کی)  1پوؿا هیں ؽیلی ػفؼہ (کہی ہوئی وارت ،
هوفوں صکوم توں کی ؽهہ ػاؿیبں ػیں گے هغتلف ثبلبػؼگی اوؿ ؽهہ ػاؿی
ایک تـثیت کی والفیت ّ ،ـوؿت کی ثٌیبػ پـ تزقیہ اوؿ هٌَوثہ ثٌؼی تیبؿ
کی آهؼ  ،ثھـتی ىـوع هٌبمت افـاػ کے لئے ایکٹ اك کی وّبصت هیں ؛

 .3هٌبمت صکوهتوں کی تؼؼاػ گے اك ثبت کب یمیي ہے کہ ىـائٔ کے ػاللے
هیں ہے اوؿ صبالت کی عؼهت کے کبم پیيہ وؿ افـاػ اوؿ مت کے ہیں
هؼؾوؿی هٌبمت  ،هٌَفبًہ اوؿ اتٌب کبفی هیں کے ٓوؿ پـ ىبهل ہیں اوؿ
پیيہ وؿ افـاػ اوؿ ثـلـاؿ ؿکھٌے کب هؼیبؿ ػى فیلڈ هیں اك ثبت کب یمیي ؛

 5 .4صَے کے اوؿ تواًبئی کی تؼویـ ًو کی تمـیت کے ثغیـ کنی کو تؼَت)
ثضبلی هؾکوؿ هیں ثھبؿت کوًنل کی کوًنل ( 2صَے کی ؽیلی هیں ثیبى
کـػٍ ؽهہ ػاؿیوں کو پیؼا کـ ثھبؿت کے ػالوٍ کے کبؿکٌوں هیں اوؿ ایکٹ ،
هٌبمت صکوهتوں کے ػاللے یہ ومبئل کی تـلی هیں اًنبًی گے اك ثبت کب
یمیي  ailaکی ٓـف مے ثیي :

 .cصکبم ػؼالتی اوؿ  ،وکالء رزوں کے صکبم  ،پولیل کے هٌتظویي کے الفهی
تـثیت پـ هؼؾوؿی کے صموق هیں مت ًَبة کے لئے تـثیت :

ًَ .bبة تؼلین مت کے لئے ایک اتضبػی کے ٓوؿ پـ اًڈکيي کے هؼؾوؿی /
کویوًٹی اوؿ پـوگـاهوں کے امکول کے لئے  ،کبلذ اوؿ یوًیوؿمٹی کے
امبتؾٍ  ،ڈاکٹـ ً ،ـك ًین ٓ ،جی ػولے  ،موبری ثہجوػ کے افنـاى  ،ػیہی
تـلی کے افنـاى  ،اهیؼ کبؿکٌوں  ،آًگٌواڑی کبؿکٌوں کو اًزیٌئـف  ،في
تؼویـ  ،ػیگـ پیيہ وؿ کبؿکٌوں ؛

 .cىـوع کـًے کی ٍالصیت ػے اوؿ مپوؿٹ کی ػیکھ ثھبل پـ فـاہن کـًے
هیں آفاػ ؿہتے ہیں اوؿ ػیکھ ثھبل کے عبًؼاى اوؿ کویوًٹی تؼلمبت کے لیے
ٹـیٌٌگ پـوگـام کی تؼویـ  ،ثيوول :

 .dىـاکت اوؿ اصتـام ثبہوی تـثیت کی آفاػی کو یمیٌی ثٌبًب تؼلمبت پـ تؼویـ
کویوًٹی کے لئے ربى مے هؼؾوؿ :

 .eهؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ کے کھیل کی ّـوؿت پـ عَوٍی تورہ کے مبتھ
کھیلوں کے امبتؾٍ کے لئے پـوگـام تـثیت ػمؼ.

 .6ڈعکشیویٌیؾي فسیر اوس هغبوات غیش اوس

 .3مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کے توبم لبًوى مے پہلے کـ ؿہے ہیں ثـاثـ ہیں اوؿ
تؼَت کنی کے تضفع اوؿ هنبوی لبًوى کے ثغیـ ًفغ کے ثـاثـ کب صك ہے
کہ آیب ثـاٍ ؿامت یب ثبلوامطہ :

' .aثشاٍ ساعت اهتیبص' ہوتب ہے ًبػاًنتہ ٓوؿ پـ کیب ہے رت ربى ثورھ
کـ یب :
 .iiایک کے افـاػ ہے گـوپ کنی ػومـے ىغٌ یب گـوپ کے افـاػ
کے لئے رل یب ایک ػالد ػؿعوامت ہے کی ثٌیبػ فیبػٍ هوٌوع کن
کنی ػومـے ىغٌ مے فیبػٍ هوفوں ہے یب  ،یب گیب ہے  ،ایک
ثـاثـ ہوتب ٍوؿتضبل هیں کیب گیب ملوک  ،یب
(ػوم) ًمَبى کی ورہ مے ایک ہے رو کن مے کن کـًے کے تبثغ
کـ هیں صَہ مے هتؼلك ایک یب ایک مے فیبػٍ صـام کی ثٌیبػ
اًنبى  ،یب ہے افـاػ کے گـوپ هیں مے  ،یب
(ح) وہبں ؿہبئو هؼمول فـاہن کـًب ہے ًبکبهی ؛
(ح) کنی ىغٌ یب کے افـاػ کب گـوپ ایک ہے پـیيبى یب ًيبًہ ثٌٌے والے.
.b

'ثالواعطہ ڈعکشیوی ًیؾي' ولت ہوتب ہے رت ؿفق کے هؼیبؿ  ،یب
هيك ثھی کی اك کے چہـے پؿ غیـ ربًجؼاؿ ہے  ،اگـچہ ػومـوں
کے همبثلے هیں ًمَبى کو کن کیب ہے اك کب احـ کے ؿکھ افـاػ کو
ػؿعوامت کی ثٌیبػ فیبػٍ صـام ہے یب وٍ ىغٌ رل ؛

 .2مے هؼؾوؿی اًنبى ًہیں ثٌیبػ صـهت کے کنی ثھی ثٌیبػ پـ کیب ربئے گب اوؿ
ک
تؼَت  ،موائے اك کے کہ همَؼ مکتے ربئق ػکھبیب ربئے ٍ
 dengupmiایکٹ  ،ىـائٔ  ،هؼیبؿ  ،هيك  ،ػالد کب ؽؿیؼہ مے صبٍل
کـًے کے تٌبمت ایک یب ثھول ربتب ہے ؛

ثيـٓیکہ  ،ہـامبں کـًب  ،متبًب یب ایک ؿہبئو هؼمول فـاہوی هیں ًبکبهی مے کوئی
رواف کے تضت صبالت ہو مکتی ہے ًہیں ؛
 .3گے کوئی کیل  ،اك کے صَے هیں ایک ًبفؾ ىغٌ کے كاتھ هؼؾوؿی
کی ؽهہ ػاؿیوں کو هزجوؿ ہو ربئے یب ػومـے کے هزجوؿ ہو کوئی یب ؿہبئو
کی هٌبمت مے رقوی ٓوؿ پـ یب فـاہن کـًے کے لئے هکول ٓوؿ پـ اػا
اعـاربت کنی کی هیں

 .4مبتھ هؼؾوؿ افـاػ مت کی ثٌیبػ پـ صـام کی ٓـف مے اهتیبفی ملوک پـ
ثـاة ہیں صمؼاؿ ؛
کنی کے تضفع کے لبًوًی هؤحـ اوؿ ؿ

 .5مبتھ هؼؾوؿ افـاػ مت کب لیبم ہے یب عتن کـًے کی هؼؾوؿی کے مبتھ اًنبى
هیں مے کنی کی ٍالصیت لبًوًی گے واپنی کب اًکبؿ یب احـ لبًوًی کی
ٍالصیت اوؿ صك کے لئے هٌتغت کـ اى کی ٓـس ہے رو تؼجیـ کی فًؼگی
پـ ایک مبتھ صنبة  ،کنی ثھی ػومـے اوؿ ثٌیبػ ثـاثـ  ،هؼاعلت اهتیبف ؛

 .6کوئی هخجت کبؿؿوائی تؼَت کب لیبم کـیں گے ًہ ًبپ هؼؾوؿ تیقی کے
اٍل همَؼ کے صَول یب افـاػ کی ثـاثـی ؛

 .7رواف هیں کنی ثھی هؼبهلے پـ یہ کیب رب ؿہب ہے پتہ چال ہے کہ ایک تـتیت
هیں ًبکبم ؿہب ہے یب اًنبى ہے هيك تؼَت رو ىغٌ یب اػاؿٍ  ،ػؼالت یب
ؿیبمت هؼؾوؿی کوؿٹ کیل  ،کے ٓوؿ پـ کـ مکتے ہیں کیب ربئے گب ،
گھوىتبتوک  ،الفهی  ، evitcnujni ،هؼبوّہ  ،پـیویکيی یب امی ٓـس
کے ىکبؿ کی رگہ کنی ػومـے هٌبمت اصکبهبت کے عالف  ،ػؿػ کے
افالے کے لئے اینی تـتیت یب ىغٌ یب ىکبؿ ؽہٌی کے لئے یب کنی ثھی
ًمَبى کب مبهٌب کـًب پڑا ایک افـاػ والغ هیں یب اك کی ورہ مے اك ٓـس
ىکبؿ کے عالف تؼَت تؼَت کو هقیؼ کنی اوؿ کو ؿوکٌے ؛

 .8ػؼالت یب ؿیبمت هؼؾوؿی کوؿٹ کی ورہ مے لبئن کئے ربئیں گے ثھی
ّـوؿت ہوتی ہے اك ٓـس کے اعـاربت ثـػاىت کـًے یب ىغٌ مکتب
ہے کہ کبؿؿوائی اوؿ اى کی ػلچنپی کوئی اػا.
A6

عے هؼزوسی هیں اضبفہ کے عبتھ خطشے افشاد کے لئے هذاخلت فؼبل -
زبهی.
 .2هوفوں صکوهت ػومـوں کو ػیں گے ثٌبًے کے مبتھ اوؿ الگو ًواف مـگـم
 ،هغلٌ اوؿ ثـولت هؼاعلت کے ثـاثـ کی ثٌیبػ اوؿ فوائؼ کے صموق کب مت
مے پـ  ،عطـے هیں اّبفہ کے مبتھ هؼؾوؿی افـاػ کے مبتھ کچھ فبئؼٍ
کے لئے اك ثبت کی ّوبًت هکول تـتیت هیں.

وضبزت :
کی فطـت کو رل کی ورہ مے  ،ثقؿگ هيتـکہ ًمٌ اى کے ہیں رل ًے
هؼؾوؿی کی التَبػی  ، ،کے مبتھ ؿویوں مے افـاػ یب lanoitacol
ؿکبوٹیں کھڑی کـ ؿہے ہیں اك هوّوع پـ عبًؼاًی ىبهل ہوں گے اوؿ یب
موبری اعـاد  ،هؼؾوؿی افـاػ کے افـاػ کب هطلت گے عطـے مے
هؼؾوؿی هیں اّبفہ کے مبتھ مبتھ یب  dnuobemoh؛ یب ہیں چھپبئے ،
ًظـاًؼاف ّ ،بئغ یب الگ الگ  ،یب اػاؿوں هیں ؿہٌے والے  ،یب هفلل یب ثے
گھـ ہو.
 ) .2ؽیلی کے لئے همبٍؼ کے صَے ( ، 1هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی آلہ کنی
ػومـے گے  ،تیبؿ اینے لواًیى  ،ؿیگولیيٌق  ،هؼیبؿ  ،ہؼایبت یب  ،یب تـثیتی
ػول تضمیك اوؿ هؼؾوؿی کے مبتھ افـاػ کے صموق کی عالف وؿفی
مٌـچٌبتوک کے لئے تضمیمبت ىـوع  ،یب لے هٌبمت ػیگـ مـگـهیوں کے
ٓوؿ پـ یہ کـ مکتے ہیں یہ گوبى کـتب کنی ثبہـ کے اٹھبًے آعجبعت
هطبلؼہ یب کنی ػومـے یب تضمیك ؛.

 .3هوفوں صکوهت)  1ؽیلی ػفؼہ (کے هقیؼ صکبم ػیں گے یب ایک همـؿ کے
لئے همبٍؼ.

 .4اتھبؿٹی یب ثبت چیت ( 3صکبم کب ؽکـ کیب هیں ؽیلی ػفؼہ موبری اوؿ هیں
عبًؼاًی ىـکت) ػیں گے اوؿ ؽهہ ػاؿی فؼبل هٌَوثوں کے ػول تیبؿ کـًے
اوؿ کی ٓـف مے هؼاعلت کے پـوگـاهوں کے لئے ثب هؼٌی یہ لوگ اى
مے اك ثبت کب یمیي تبکہ ربى مے هؼؾوؿی هیں  ،هؼلوهبت اوؿ تک ؿمبئی
کے لئے توبم عؼهبت  ،مہولیبت ؛ اوؿ ػومـوں کے مبتھ فًؼگی کی تھوڑی
کے توبم صموق ثـاثـ ہیں مت کی ّوبًت کے لئے وظبئف اوؿ ثٌیبػ ایک
هؼؾوؿی  ،پـ مے افـاػ.

 A7خواتیي اوس هؼزوس لڑکیبں
 .2مت لڑکیوں مے هؼؾوؿ اوؿ عواتیي کو لبًوى کے ثـاثـی کے تضت پہلے
اوؿ ہیں اوؿ لبًوى کے فبئؼٍ کے ثـاثـ کب صك ثغیـ کنی تفـیك کے تضفع
اوؿ ثـاثـ کے لئے ؛

 .2هوفوں صکوهت اوؿ اػاؿوں کے هؼؾوؿ اوؿ ٌٍفی  -هغَوً پـوگـام کو
الگو کـًے ػیں گے لیٌے کے لئے توبم ّـوؿی اوؿ الؼاهبت ثھی ىبمل ہیں

 ،تیبؿ  ،فـاہن کـًے کے هٌَوثوں کے مبتھ لڑکیوں کے توبم صموق کی
ٓـف مے عواتیي اوؿ کے ثـاثـ مہولتیں اوؿ هکول یمیٌی ثٌبًے کے لیے ؛

 .3یب لڑکی کے مبتھ هؼؾوؿ ػوؿت ًہیں رٌل فهیي کے اعـاد پـ کیب ربئے گب
 ،یب تو هکول ٓوؿ پـ یب رقوی ٓوؿ پـ فود هیں مے کوئی امتضمبق کچھ
ولت کے لئے لبًوى کے ػومـے کنی کے تضت فـاہن کی یب پـوگـام کے
لئے یب کے تضت اك ایکٹ کے هؼؾوؿ افـاػ کے فبئؼے ؛

 .4میکيي یہ کچھ ثھی ًہیں هیں صموق اى کے ہوں گے ؿوکٌے کے هٌبمت
مہولتیں کے ثـاثـ کنی ثھی صکوهت یب امٹیجليوٌٹ مے لیٌے کے لئے
عَوٍی الؼاهبت  ، ،یب امتضمبق پـ عَوٍی فـاہن کـًے اوؿ عوة مے
هؼؾوؿی کو فـوؽ ػیٌے کے لڑکیوں اوؿ عواتیي.

 .B7ٹھیک ہے ػوستوں کے لئے کی تؼلین اوس هؼزوسی کے عبتھ لڑکیوں کو
لڑکیوں کے مبتھ هؼؾوؿ ػوؿتوں اوؿ یب کے رٌنی هؼؾوؿی کی ثٌیبػ پـ تؼلین کے ًظبم پـ
.5
رٌـل کی ٓـف مے عبؿد کـ ػیب گیب ٍوں گے ًہ ہو ؛
 .6هوفوں صکوهت کی مطش توبم گے لیٌے پـ پـ مت مے هٌبمت ثبت کب یمیي
ہے کہ مت کے لئے الؼاهبت کب امتؼوبل کیب ہے هؼؾوؿ لڑکیوں اوؿ ػوؿتوں
کے مبتھ ثـاثـ ایک کے لئے ربهغ اوؿ  ،ثغیـ کنی تؼَت کے ًظبم تؼلین ،
ػومـوں کی ثٌیبػ کے مبتھ ؛
 - ) .7ؽیلی  ytilarenegکے ثغیـ کو تؼَت کے میکيي ( ، 1هٌبمت صکوهت
کے لئے الؼاهبت کئے ربئیں گے :
.b
.c
.d
.e
.f

اعـاربت مے هلٌے تؼلیوی کو هؼؾوؿ االؤًل عبً فـاہن کـیں
لڑکیوں کے لئے عبًؼاى ؛
ًزی اوؿ مـکبؿی ػوًوں هیں ىؼجوں فـاہن کـیں  ،صوٍلہ افقائی
کے لئے تؼلیوی اػاؿوں  ،هؼؾوؿ لڑکیوں کے اًؼؿاد کے لئے اوؿ
تؼلین کی تکویل تک کے ثؼؼ اًؼؿاد اًہیں ثـلـاؿ ؛
ًظبم تؼلین کے توبم مطضوں پـ هؼؾوؿ لڑکیوں کی ّـوؿیبت کے
پیو هٌبمت ؿہبئو ؛
اك ثبت کب یمیي ہے کہ مبتھ هؼؾوؿ لڑکیوں کے مت تؼلین اػلی اوؿ
تکویل کے ثٌیبػی  ،حبًوی کے لیے هٌبمت مپوؿٹ ہے اوؿ تک
ؿمبئی کے لئے ّـوؿی ہے  ،کبفی ؛
اك ثبت کب یمیي ہے کہ توبم مکول کی ػوبؿات کی هؼؾوؿ لڑکی کے
لیے لبثل ؿمبئی ہے.

 .C7دائیں عے هؼزوس اوس لڑکیوں اوس سوصگبس کی ػوستوں کب کبم کشًب
مے هؼؾوؿی ػوؿت ًہیں امٹیجليوٌٹ کنی ثھی ثھـتی هیں ہوں گے چہـے تؼَت  ،ػیگـ
.1
هتؼلمہ اهوؿ  ،ؿوفگبؿ کے ًَبة هیں پیؼا ہوًے والے کی کی لوجبئی کے ؽؿیؼے یب هیں اوؿ فـوؽ ،
؛



هوفوں صکوهت ػومـوں کو هٌبمت گے لے مت مے هؤحـ اوؿ الؼاهبت
اوؿ هٌَوثوں کی  ،ري هیں تیبؿ کـًے کے پـوگـام کے مبتھ  ،عواتیي کو
اك ثبت کب یمیي کی ثٌیبػ ہی ایک هولغ پـ ؿوفگبؿ ہیں تک ؿمبئی کے لئے
هؼؾوؿ ؛

 - ، .3ؽیلی  ytilarenegکے ثغیـ کو تؼَت کے میکيي ( )2اك ٓـس کے
الؼاهبت کـیں گے :

.b

اك ثبت کب یمیي اوؿ  sehcèrcگھٌٹے لچکؼاؿ کبم کـًے کی ؿہبئو
هؼمول  ،کی عواتیي کی صوبیت کی اوؿ ؿوفی هؼؾوؿ ّـوؿیبت
کے ًظبم مویت توبم اػاؿوں هیں لئے ؿوفگبؿ کے فبؿم کی فچگی
کے پتے ؛

.c

اك ثبت کب یمیي ہے کہ توبم اػاؿوں کے هؼؾوؿ ػوؿتوں کے لیے
لبثل ؿمبئی ہے ؛

.c

ػاللوں هیں فـاہن کی تـثیت پیيہ وؿاًہ  ،اوؿ هؼػ کے لئے هہبؿت ،
تؼویـ عوػ ؿوفگبؿ  ،تـثیت اوؿ ىہـی ػیہی ػوًوں هیں هؼؾوؿ
ػوؿتوں کے لئے اوؿ ػیگـ النبم کی تـثیت  ،اوؿ هؼؾوؿی مے اك
ثبت کب یمیي ہے کہ اك ٓـس مے عواتیي کے لیے لبثل ؿمبئی ہیں
تـثیتی ؛

.d

هؼؾوؿ تـغیجبت فـاہن عواتیي کو ثھـتی اػاؿوں کو ؛

.e

اك ثبت کب یمیي ہے کہ هوروػٍ عبتوے اوؿ ؿوفگبؿ غـثت کے
هٌَوثوں اوؿ پـوگـاهوں پـ هؼؾوؿ ػوؿتوں کے لیے لبثل ؿمبئی
ہے.

 .D7هؼزوس ػوستوں کے زك اعتسـال کے غلظ اعتؼوبل اوس  ،کے تؾذد
کے فبسم کے لئے هسفوظ کیب خبئے کے خالف توبم
 .0مے هؼؾوؿی کی ػوؿت ہـ ىبهل ہے  ،اوؿ تيؼػ کب غلٔ امتؼوبل  ،فبؿم
کے عالف کـًے کب صك ہوًب هضفوظ امتضَبل کے توبم رنوبًی  ،ؽہٌی ،
رگ مت پـ
رٌنی  ،اوؿ گھـوں هیں  ،ػیکھ ثھبل کب گھـ ثھی ىبهل ہے ٍ ،
توبم تـتیجبت هیں مے هؼؾوؿی رؾثبتی پـ اك ىغٌ کی ػوؿت اینے ،
تؼلیوی اػاؿوں  ،اػاؿوں  ،کبم کـًے کی رگہوں  ،اوؿ کنی ثھی ػومـی
رگہ رل هیں ؿہتب ہے  ،مہ واال  ،هالفم یب اًؼاف هیں ػومـے هؼؾوؿی کی
ػوؿت کے مبتھ کنی کو  stibahniػبؿّی ٓوؿ پـ یب هنتمل ٓوؿ پـ ؛

 .2هوفوں صکوهت تيؼػ کے هٌبمت ہوں گے لو مت ػوؿتوں یب صفبظت کے
توبم لڑکیبں اوؿ کے لئے الؼاهبت ىہـی کے مبتھ ػیہی ػاللوں هیں هؼؾوؿ
ہے  ،چبہے هیں اوؿ غلٔ امتؼوبل کب امتضَبل  ،کے ػاللوں مے  ،توبم
النبم .اك ٓـس کے الؼاهبت ىبهل ہیں :

.b

هؼؾوؿ فـاہوی کے لبثل ؿمبئی  ،هشفوظ اوؿ عواتیي کی ٓـف مے
تيؼػ اوؿ ثؼملوکی کی ؿپوؿٹ کے والؼبت کب امتضَبل کـًے کے
ًظبم کی ىکبیت عفیہ ؛

.c

امتضَبل یب ؿفق رٌل کے هؼؾوؿ ہیں رو هتبحـیي کی ٓـس غلٔ
امتؼوبل  ،تيؼػ کے مبتھ  ،اوؿ ػوؿتوں لڑکیوں هؼؾوؿی اوؿ اك
کے لئے هؼػ اوؿ ػوـ کے صنبك مے تضفع کی عؼهبت  ،هؼػ  ،اوؿ
اى کے اوؿ موبری  noitargetnierثضبلی کے عبًؼاى یب
 srevigeracکے لئے رنوبًی  ،مٌزيتھبًبتوک اوؿ ًفنیبتی ثضبلی
اوؿ تـلی  ، ،اًنبى هیں ایک اینب هبصول ہے کہ فـوؽ کی ٍضت ،
فالس و ثہجوػ ًفل  ،اصتـام  ،کی عوػ هغتبؿی کب ولبؿ اوؿ ؛

.c

امتضَبل اوؿ غلٔ امتؼن ال  ،ثبفی کی هؼلوهبت کے پـ تيؼػ کے
والؼبت کے ثچٌے کی هٌظوؿی  ،اوؿ ؿپوؿٹ ؛

( )3کے صَے کب اك کے همبٍؼ کے لئے ہے  ،اٍطالصبت "تيؼػ" ،
"گبلی" "اوؿ" امتضَبل  13ػفؼہ هؼٌی کے ٓوؿ پـ کے تضت ایک ہی ہو
گب.

 .E7ٹھیک ہے فست کے لئے هؼزوس ػوستوں کے
مبتھ هؼؾوؿ ػوؿتوں مت رٌنی یب کی هؼؾوؿی کی ثٌیبػ پـ اهتیبفی ملوک کے مبتھ هٌبمت
.1
ؿہبئو کے ثغیـ ػول کـیں گے ہیں ؿمبئی هیں کے ؽؿیؼے ؿمبئی کے هبصول کی ػیکھ ثھبل صبٍل
کی ٍضت کے لئے اوؿ صك کی ٍضت هؼیبؿ کی وٍولی مت مے فیبػٍ فبئؼٍ کے صك کے لئے ؛



هوفوں صکوهت کو هٌبمت ہوں گے لو مت کے الؼاهبت ثھی ىبهل ہیں کی
ٓـف مے عواتیي مے هؼؾوؿ ٍ ،ضت کو یمیٌی ثٌبًے کے لئے الؼاهبت
صك کی هکول ًؼوت هؤحـ اوؿ :

اك ثبت کب یمیي ہے کہ ري هیں عبًؼاًی هٌَوثہ ثٌؼی پـوگـام  ،مت کو
.b
ٍضت کی ػیکھ ثھبل کی عؼهبت  ،صنبك ہوتے ہیں  ،رٌل اوؿ هؼؾوؿی ػمتیبة ہیں
کے مبتھ عواتیي کے لیے لبثل ؿمبئی اوؿ ػاللوں هیں ػیہی یب  ،چبہے هیں ىہـی ؛

.b

مبتھ هؼؾوؿ ػوؿتوں کے لئے ٍ ،ضت کے رٌنی اوؿ ػاللوں کو
توبم ؿىتے کو فـاہن کی هؼلوهبت هیں تولیؼی مویت ٍ ،ضت کی
ػیکھ ثھبل کی.

 .F7هؼزوس ػوستوں کے زك خبًذاى کے ہوم اوس
 .3هؼؾوؿ عواتیي ػومـوں کے كاتھ ثـاثـ کی ثٌیبػ ایک پـ ؿّبهٌؼی  ،پـ ایک
عبًؼاى هال ػائیں مے ىبػی کـًے اوؿ ایک هکول آفاػ اوؿ ثٌیبػ ؛



مے هؼؾوؿی کی ػوؿت ہـ صول کب اصتوبل فیبػٍ ہے اك کو ثـلـاؿ ؿکھٌب
ایک ػؿمت اوؿ ؿّبهٌؼی کب اظہبؿ اك کے ثغیـ صول گے ًہیں کیب ربئے
اك هوّوع کو ٓجی کنی کے اعتتام یب یب مکب ثبًزھ پي کی لیبػت کـًے کب
ٓـیمہ کبؿ ہے رو ہؼایت ػیتب ہے .اك ػفؼہ کب کوئی ثھی عالف وؿفی کی
ػفؼہ مقا کے تضت کئے ربئیں گے.......

 .3مے هؼؾوؿی ػوؿت ًہیں یب تـػیؼ کـیں گے هؼؾوؿی کی ثٌیبػ ہو پـ تؼلمبت
اوؿ هزجوؿ کـًے کے اٹھبًے کے کـػاؿ مے هتؼلك ہے  ،ثبپ کے گھـ
والوں کو  ،ىبػی ؛

 .4هوفوں صکوهت کے تؼلمبت هٌبمت ہوں گے لو مت کو اوؿ ثبپ  ،عبًؼاى ،
ىبػی کے اهتیبف کب عبتوہ الؼاهبت کـًے مے هتؼلك کے عالف عواتیي کے
مبتھ هیں هؼؾوؿ مت هؼبهالت .اك ٓـس کے الؼاهبت ىبهل ہیں :

.b

.c

فًؼگی فـاہن کـًے کے اثتؼائی اوؿ ربهغ هؼلوهبت  ،عؼهبت عبًؼاى
اوؿ گھـ کو اوؿ هؼػ کے لئے ػوؿتوں کے ملنلے هیں مے هؼؾوؿ
اوؿ عواتیي کے مبتھ هؼؾوؿ پـتککـى اوؿ ًظـاًؼاف  ،تجتیبگ  ،پـػٍ
اى کے عبًؼاًوں کو ؿوکٌے ؛
فـاہن کـًب اوؿ ؽهہ ػاؿی اوؿ عبًؼاى کی ٍضت ثٌبًے کی ؿمبئی
ػبل ثٌبًے کے لئے
کے ثبؿے هیں هؼلوهبت تولیؼی آفاػاًہ اوؿ ف
هٌَوثہ ثٌؼی کی عبًؼاًی هٌَوثہ ثٌؼی ػوؿتوں کو اى کے مبتھ
هؼؾوؿ لیٌے کے فیَلے ىبهل تولیؼی صموق اوؿ.

 .G7اًقبف تک سعبئی
هوفوں صکوهت هؼؾوؿ لے ربئیں گے مے الؼاهبت کو یمیٌی ثٌبئیں کہ توبم پولیل
مٹیيٌوں  ،ػؼالت  ،ٹـثیوًل یب اًَبف کے رنن کے کنی ػومـے ہوًے
 yrotacidujdaیب ًظبم ٓبلت یب رب ؿہب ہے هـثوٓ کـًے کب لبًوًی عواتیي کے لیے
لبثل ؿمبئی ہیں ًظبم تـمیل.

ثچے کے عبتھ هؼزوسی
 A8هؼزوسی کے عبتھ ثچوں کے زموق

.5

هؼؾوؿ ثچوں کے ثچوں کو ایک ہی اًنبًی صموق کے ٓوؿ پـ ػیگـ آفاػی اوؿ ثٌیبػی.

 .2اًہوں ًے اهتیبفی ملوک کیب ربئے هؼؾوؿی گے صموق کی ثٌیبػ هیں مے
کنی کب لطف اى کے صموق کے لئے ہیں  ،اہل اوؿ اوالػ اوؿ ػومـی ثٌیبػ
کے مبتھ ثـاثـ پـ آفاػی کی ثٌیبػی کب اًکبؿ.

 .3هٌبمت صکوهتوں اوؿ امٹیجليوٌٹ اى کے ہوں گے اك ثبت کب یمیي کے مبتھ
ثچوں کہ هتبحـ هؼؾوؿ هؼبهالت اى توبم عیبالت پـ اظہبؿ ایک آفاػ کـًے کب
صك.

 .4مے هؼؾوؿ ثچوں کے عیبالت ثچے کے تیبؿ کـًے کی ٍالصیت ہوًب
الفهی ہے اك کے هطبثك هیں اہویت ػی گئی کی ورہ مے.

 .5هوفوں صکوهت کو ثـاٍ ؿامت اك گے تیبؿ پـوٹوکول کی رل کی ػوـ
اوؿ هؼؾوؿی کی هٌبمت ؿہٌوبئی فـاہن کی ربئے گی اوؿ هؼلومات کب
امتؼوبل کـًے کب ثچہ.

 .6یہ  ، 1969هوت کب لبًوى اوؿ کیب ربئے گب اوؿ ؽهہ ػاؿی ثچوں کی پیؼائو
کے مت اك ثبت کب یمیي ہے کہ هیں اوؿ امٹیجليوٌٹ صکوهتیں هٌبمت
ؿرنٹـیيي کے هطبثك ہے  ،ؿرنٹـڈ هؼؾوؿی کی پیؼائو کے توبم ثچوں
کے مبتھ.

ثچوں  B8کے زك اعتسقبل کے غلظ اطتؼوبل اوس  ،کے لئے هسفوظ کیب
خبئے کے خالف تؾذد
 .3مے هؼؾوؿ ثچوں کے مت ہیں ایک ػائیں مت کی اوؿ هیں رٌنی امتضَبل
مویت رنوبًی یب ؽہٌی تيؼػ کی چوٹ یب غلٔ امتؼوبل  ،الپـواہی یب غفلت کب
ػالد  tnemtaertlam ،یب امتضَبل  ،فبؿم کے عالف مت هضفوظ ؿہٌے
کے اػاؿوں کی تـتیتات  ،ثيوول گھـ  ،عبًؼاى  ،امکول  ،کيوؿ اًَبف
کے ًظبم.

 .2مے هؼؾوؿ ثچوں کے مت ہیں ایک ٍضیش ٓـیمہ کبؿ کو عفیہ ىکبیت اوؿ
فـاہن کی ربئے کے مبتھ ایک لبثل ؿمبئی  ،هضفوظ .اك ٓـس کی ىکبیبت
ٓـیمے مے ىیڈول ایک هیں ہوًے مے عطبة کیب.

 .3هوفوں صکوهت کی صفبظت کـیں گے اك ثبت کب یمیي ہے کہ مبتھ ثچوں
کی عؼهت کے لئے کنی ثھی فـاہن کـًے کے لیبم کنی کے مبتھ ثچے کی
عؼهت هؼؾوؿ ہوًب ّـوؿی ػولے کے مبتھ عبً ٓوؿ پـ تـثیت یبفتہ یب
صوبیت کنی ثھی فـاہن کـًے والے ہے ىبهل هیں فـػ کنی ثھی اوؿ ػى کے
لیے تـثیت ػی ربئے هؼؾوؿی چبہئے ایک ہی هیں ؿاٍ کو مبلویت اوؿ ولبؿ
اوؿ ثچے کے صموق کب.

 .4هوفوں صکوهت اوؿ امٹیجليوٌٹ کے ًظبم ىـوع کـیں گے ثیؼاؿی الًے
اوؿ مبتھ ثچوں کے لئے هٌبمت افـاػ اوؿ پـوگـاهوں کی تـثیت اك ىکبیت
هؼؾوؿ تک ؿمبئی اوؿ اوؿ غلٔ امتؼوبل کی تيؼػ کـًے کے لبثل اى کے
موزھٌے کی آیتوں کی.

 .5میکوى کی اك همبٍؼ کے لئے  ،کی ىـائٔ کے تيؼػ کے غلٔ امتؼوبل
اوؿ امتضَبل ایکٹ اك ػفؼہ  13کے تضت ٓوؿ هؼٌی ثھی امی ٓـس کـیں
گے ہیں.

 C8خبًذاى کے زك اوس ثچوں کو ہوم
هوفوں صکوهت فًؼگی گے اك ثبت کب یمیي کے مبتھ ثچوں کو اك کے
عبًؼاى کے مبتھ اصتـام کـًے کب صك ہی ایک هؼؾوؿ ہے .هوفوں صکوهت
الگ تھلگ یب ً ،ظـ اًؼاف کـیں گے تـک ثچوں کو هؼلوهبت اوؿ هؼػ کے
لئے ومیغ فـاہن کـًے کے ٓوؿ پـ ىـوع کی صوبیت الؼاهبت هخال  ،مے
هؼؾوؿ اوؿ یمیٌی ثٌبًے کے لئے اى کے عبًؼاى کہ وٍ کـ ؿہے ہیں ًہ
چھپبئے.
 D8ثچوں کے لئے اًقبف تک سعبئی
 .3مے هؼؾوؿ ثچوں کے مت ہیں ایک ٍضیش ًوبئٌؼگی کی اوؿ لبًوًی ػؼالت
تک ؿمبئی فـاہن کی ربئے کے مبتھ اوؿ اى مے هتؼلك کبؿؿوائی هیں صَہ

لیٌے هیں فًؼگی کو هتبحـ کـ اى کی رو ػؼالت کی کبؿؿوائی کو ثتبیب کنی
ثھی ىبهل کی  ylirotadnamہوًے کب صك.

 .2مے هؼؾوؿ ثچوں کی مت کويٌـوں کو ػیں گے کیب ہے لوهی هؼؾوؿی کے
لواًیي تيکیل کی ٓـف مے ػؼالت کے هطبثك صك هیں ؿہبئو کی هٌبمت
اوؿ ػوـ هؼؾوؿی کو فـاہن کی ربئے کے مبتھ.

 E8کھیل اوس زك کی ثمبفت عے  ،فشفت کے اولبت
مے هؼؾوؿ ثچوں کے توبم ثچوں کو ػومـے  ،کے مبتھ ایک ثٌیبػ کھیلوں کے صك کے لئے
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کھیلتے ہیں اوؿ صَہ لیٌے هیں ثـاثـ کی مـگـهیوں پـ ایک حمبفتی تفـیش اوؿ.

 .2توبم هٌبمت صکوهتوں اوؿ اػاؿوں کے ثچوں کو ػومـے کے مبتھ ہوں گے
ػوـ هٌبمت هولغ اوؿ هؼؾوؿی کے لئے فـاہن کـًے کے لئے هؼؾوؿ ثچوں
کے صَہ لیٌے کے مبتھ اوؿ کھیلوں هیں ہے کھیل کے هیؼاًوں تک ؿمبئی
کے لئے.

 .3توبم هٌبمت صکوهتوں اوؿ اػاؿوں کے ثچوں کو ػیں گے اك ثبت کب یمیي
کے مبتھ ثچوں کے کہ ػومـے کے مبتھ حمبفتی اىیبء کے لئے هؼؾوؿ ہو
ؿمبئی هیں اوؿ فبؿهیٹ کی ؿمبئی تک ؿمبئی کے لیے حمبفتی مـگـهیوں ،
عؼهبت کی کبؿکـػگی اوؿ.

زقہ عوم  :لبًوًی فالزیت اوس عول عیاعی زموق
لبًوى عے پہلے  A9فالزیت اوس ثشاثش کی هٌظوسی لبًوًی زك کے لئے
ثـػکل کو لبًوى هیں کنی ثھی هوروػ ہوتے ہوئے ثھی کچھ ًہیں  ،هؼؾوؿ افـاػ کی فًؼگی
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پہلوؤں مے ػومـے لوگوں هیں ثـاثـ کی ثٌیبػ کے مبتھ مت کو هیں ایک ٍالصیت کے ثبؿے هیں
لبًوًی فبئؼٍ اٹھب لو اوؿ لبًوى کے ثـاثـ صك صبٍل ہے رل مے پہلے افـاػ کے ٓوؿ پـ تنلین ہـ
رگہ ؛

 .5کوئی لبًوى  ،لبػؼٍ  ،آالع  ،صکن ٍ ،فـ کی ٓـف مے لبًوى ّ ،بثطہ ،
کنٹن  ،پـیکٹل لبًوًی اى کی هؼؾوؿی کے مبتھ اًنبى اك مے هضـوم ہو
ربئے کے مبتھ عالف وؿفی هیں ٍالصیت گے کہ اك ایکٹ کے
 retfanierehاوؿ ؛

مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کے مت ہوں گے اگـ وٍ اك عواہو کی ٍالصیت ہے لبًوًی کو
وؿفه کی صوبیت چبہتے ہیں صك مے)  ،اوؿ مبتھ هؼؾوؿ ىغٌ کو کوئی هؼػ کے
لئے ٓلت وارت ہو ربئے گب.
( )3کے مبتھ هؼؾوؿی افـاػ مت کی تـریضبت هیں ہے اوؿ امتؼوبل کـًے
کب صك مت کـیں گے اى کے هطبثك کی ٍالصیت هیں لبًوًی والؼبت کے
توبم وؿفه کے لئے اًتظبهبت اوؿ صوبیت ّـوؿی ہے ؛
( )4هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کی ٍالصیت هٌبمت گے لے کے الؼاهبت
لبًوًی اوؿ ثٌبًے مے لـیت تـ ہے اى کے هٌَوثوں کو هيك کـًے کی
ّـوؿت پڑ مکتی وٍ رٌل ثھی ہیں رو هؼػ صنبك فـاہن کـًے کو هؼؾوؿ
تک ؿمبئی کی ٓـف مے لوگوں ؛
( )5اگـ کوئی چبہے کی صوبیت کـتے ہیں  ،یب ڈگـی هیں کی صؼ تک پوچھ
گچھ کے افـاػ کے مبتھ ٍالصیت لبًوًی کیب ربئے گب اوؿ هؼؾوؿی یب لے
تـػیؼ کی هؼؾوؿی تک ؿمبئی کے مبتھ کی ورہ مے اینے افـاػ کی
ٍالصیت کے لئے لبًوًی اهؼاػ کے لئے اینی هيك ؛
( )6کت کب هفبػ رٌگ هیں ایک ٹـاًقیکيي عبً ٓوؿ پـ پیؼا ہوتی ہے
ػوًوں کے ػؿهیبى ایک ىغٌ کو فـاہن کـًے هیں هؼؾوؿی کے مبتھ اًنبى
کی هؼػ اوؿ ایک  ،هیں تو اك ٓـس کی صوبیت کٌٌؼٍ کہ هؼؾوؿی کے مبتھ
اًنبى کی هؼػ فـاہن کـًے کے لئے کی ٓـف مے ثھی ثبف ىغٌ ہوں گے.

وضبزت
کوئی گوػ لیٌے یب ًنجت کی ٓـف مے عوى  ،هؼؾوؿی کے مبتھ اًنبى گے ًہیں کیب
ربئے ایک رٌـل ثچھڑے کے هتؼلك ہے  ،اًنبى کی صوبیت کی ہے کہ ثٌیبػ اك
تٌبفػہ کی ػلچنپی کی ثل پـ.
( )7کنی ىغٌ کو هہیب کـًے کی صوبیت ثھی اًفـاػی ٓوؿ پـ یب هؼؾوؿی
کے مبتھ اًنبى کے ٓوؿ پـ ایک پـ احـ و ؿموط کب امتؼوبل غلٔ گے ایک
ًیٹ وؿک کب صَہ .اك ٓـس مے هتؼلك اػبًت رت هؼؾوؿ فـاہن کی ٓـف
مے ایک اًفـاػی افـاػ کے ًیٹ وؿک گے یب ربئے تو کی فـاہن کـػٍ اك کب
اصتـام کـتب ہے اك کی پـائیوینی اوؿ ولبؿ  ،عوػ هغتبؿی ؛
( )8کے مبتھ هؼؾوؿی اًنبى ایک ػومـے کے مبتھ ہوں گے کیب یہ ػؿمت
کـتے ہیں کہ تجؼیل عتن ً ،ظـ حبًی کـًے یب کوئی اوؿ آیت) اوؿ ًظبم مے

هتؼلك اػبًت .ثيـٓیکہ کہ اك ٓـس کی تجؼیلی  ،تـهین یب عتن کـًے کے
ًظبم هیں هوکٌہ ربئے گب ًوػیت کی صوبیت کـیں گے اوؿ ًہ ٹوٹ کنی کے
مبتھ هؼؾوؿ ىغٌ کی ٓـف مے ػاعل تینـی پبؿٹی کے لیي ػیي ؛
( )9اتھبؿٹی صموق هؼؾوؿی کو  ،هؼؾوؿ افـاػ کے لئے هؼػ کی فـاہوی کی
مہولت هیں هکول کی اك ؽهہ ػاؿی کو فؼبل کـًے ػیں گے ہؼایبت اپٌی
ٓـف هتورہ ہو :
(هیں) ہؼایبت ایڈواًل ؿرنٹـیيي کی ؛
(ػوم) ًیٹ وؿک مپوؿٹ ىٌبعت کی ؛
(ح) اٹبؿًی کے اعتیبؿات پبئیؼاؿ کی ؿرنٹـیيي ؛
(ح) یب آالت ؽاتی کنی ىـائٔ کے تمـؿ کب ؛
(وی) کے ىغٌ کے مبتھ هؼؾوؿ فـاہن کی اوؿ کوئی هٌبمت ٓـیمہ
کبؿ کے هؤحـ ٓـیمے مے ؿوایتی لبًوى یب عبًؼاى  /کویوًٹی کـ
مکتے ہیں پیيہ وؿاًہ  /ربئے صوبیت ہے رل کی ٓـف مے ػول
کـتے ہیں.
مے هؼؾوؿی اًنبى کوئی ػلیل هٌؼؿرہ ثبال کـ مکتب امتؼوبل کی صوبیت
امے یب ہؼایبت ڈال هیں رگہ اك ًظبم ًبهقػ کیب امی کے مبتھ اوؿ کـ مکتے
ہیں ؿرنٹـ.
 B9سعبئی کی هذد کے لئے
هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی یب کنی ػومـے اتھبؿٹی کب اظہبؿ ّـوؿیبت مے هتؼلك اػبًت لبئن
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اػلی ہے همَؼ کے لئے اك ٓـس کی ٓـف مے رو ٍالصیت لبًوًی گے کے لئے الؼاهبت فـاہن
کی صوبیت هٌبمت تک ؿمبئی کے لئے فوؿی ٓوؿ پـ لیٌے کے لئے الؼاهبت هيك کی اوؿ افـاػ کے
اػاؿوں  ،هؼؾوؿ افـاػ  ،عبً ٓوؿ مے افـاػ هیں مے هؼؾوؿ ؿہتے ہیں ؛
( )2هکول مـپـمتی عتن کـ ػیب ہے .کوئی لبًوى  ،لبػؼٍ ؿیگولیٹـی  ،اوؿ
هيك کی پیـوی یب والیت کب هکول ًظبم لکھ کـ ًینت و ًبثوػ کـیں گے ،
 retfanierehربئے ؛
( )3هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی یب کنی ػومـے کے مبتھ اتھبؿٹی اك ىغٌ
کے لئے واّش لبئن افـاػ کی ٓـف مے رہبں ّـوؿت همَؼ گے لیٌب ثھی
ىبهل ہے  ،رہبں هٌبمت ہو  ،الؼاهبت هٌبمت اپ کے مبتھ  ،کبؿؿوائی کے
ومیلہ افـاػ کی هؼػ کے لئے هؼؾوؿ کی ٓـف مے لبئن ربًے مے هکول
هؼػ اوؿ مـپـمتی هؼؾوؿ هٌبمت لبًوًی ٍالصیت اى کے هيك کی صوبیت
کے اًتظبهبت کے لئے.
هیں اداسوں کے هؼزوس افشاد کے لئے هذد کی تخلیك C9

( )1کے ًبهقػ اتھبؿٹی کی ّـوؿت کے مبتھ ہوں گے افـاػ کی ٍالصیت
کی ٓـف مے لبًوًی کے لیے هيك کے ٓـیموں مے لـیت تـ صوبیت کی
رگہ ؿکھ کے لئے الؼاهبت پـ فوؿی ٓوؿ پـ لے صوبیت هؼؾوؿ اػلی ہیں رو
هؼؾوؿ افـاػ اوؿ عبً ٓوؿ پـ اوؿ اػاؿوں کے لئے افـاػ کو فًؼٍ مے
هؼؾوؿ هیں ؛
( )2اتھبؿٹی کے کٌوًيي کے تضت ہوں گے ثھی تیبؿ هٌبمت پبلینیوں کی
ّوبًت حمبفتی صموق اوؿ رل کے هٌَوثوں اوؿ فـاہن کـًے  ،هؼبىی
میبمی هٌبمت هؼػ کے لئے ربًوں کے مبتھ  ،موبری هؼؾوؿ هضنوك
کـًے اوؿ عبً ٓوؿ پـ ربى مے هؼؾوؿ ہیں رو فیبػٍ اى کو فؼبل کـًے
کی صوبیت کی ّـوؿت ہے ؛
( )3کویٹیوں یب ًبهقػ افـاػ  ،ثؼؼ کو ًبفؾ کـًے والے اػاؿوں کی اك ایکٹ
کے لبًوًی اپٌے گے کی هؼػ افـاػ مے ًتیزہ رو ہے ًگہجبًی هکول میٹ
اپ مے لـیت تـ ہے  ،کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کو کہبں اتٌی عواہو کے
ؽؿیؼے کی هيك هیں هؼؾوؿ اهؼاػ افـاػ کی هؼػ کب اًتظبم ٍالصیت .فـػ یب
کویٹی ًے یہ ربئقٍ لیٌے کی مـگـمیوں کی ًوػیت هیں  evitatilicafہیں
اوؿ مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کو کوئی مـگـهی ربئقٍ لے مکتے کی هوروػگی
غیـ ربئے اًکبؿ لبًوًی تبعیـ یب ٍالصیت کی ورہ مے.
عپوسٹ ًیٹ وسکظ کی  D9تخلیك
( )1کے ًبهقػ اتھبؿٹی هؼؾوؿ افـاػ کی هيبوؿت کے مبتھ فؼبل اوؿ صوبیت
کـتے ہیں  ،کی لنن تیبؿ کـًے کی ہؼایبت پـ هیں ًے پہلے مے ہی ىبهل
کی صوبیت کے مبتھ ًئے کی گوػثـائی کبم ىـوع کـیں گے  ،هؼؾوؿ لوگوں
کی تٌظیووں  ،والؼیي اینومی ایيي ؛ کب تؼلك ػومـے اوؿ هؼؾوؿ تٌظیووں
کے کبم کـًے کے لئے لوگ موبد مول اؿاکیي کی ؛
( )2اتھبؿٹی ًے یہ هٌبمت ہوگب تیبؿ کـىے کے ػالوٍ یب افبػیت هٌبمت اوؿ
آؿاء صبٍل کـًے کے ًظبم کی ٓـف مے پـ کی صوبیت کے وٍول
کٌٌؼگبى کی هؼػ فـاہن کی اوؿ تجؼیلی اوؿ اگـ چبہے کنی ثھی وٍ عواہو
کـتے ہیں ؛
( )3کی صوبیت اك ثبت کب یمیي کـًے هیں صکن کی صوبیت فـاہن کـ ؿہب ہے
لوگوں کے اصتـام کی ٍالصیت کے قاًوًی صبلت هیں فـاہن مبتھ هؼؾوؿ ،
هؼؾوؿی کی اوؿ ٓـیمے پـ کـػاؿ ّ ،ـوؿت کے پـوگـام صموق اتھبؿٹی
ثبلبػؼگی مے کـیں گے ػول  noitazitisnesکـًے اوؿ اٹھبًے ثیؼاؿی.
لبًوًی اہلیت کے  E9اًکبس
( )1مے هؼؾوؿی اًنبى رو کوئی یب لبًوًی کی ہے هضـوم ٍالصیت ہے
اهؼاػ مے لـیت تـ ہے  ،اتھبؿٹی کے ىغٌ کی ٓـف مے کنی ثھی
ٍالصیت کی تـػیؼ کی هيك کی لبًوًی ایک فـاہن رل گے هؼؾوؿی ّلغ

کويٌـ مے کـ مکتے ہیں فبئل کو ایک ایزٌنی یب ىکبیت کے اًکبؿ یب اك
کی اینی هضـوهی رینب کہ رلؼ مے رلؼ هوکي ہو مکے.
 10صًذٍ اوس فسیر صًذگی
 .1مے هؼؾوؿی اًنبى ہـ ربى کو کـًے کب صك ىبهل .ؿیبمت کے ػومـے
ّـوؿی ہوں گے لو مت کے مبتھ کی ثٌیبػ ٓـیمہ ایک ہی پـ هؼؾوؿ افـاػ
کی ٓـف مے اك کی هؤحـ مہولتیں یمیٌی ثٌبًے کے لئے.

وضبزت :
هؼت 'ؿیبمت' یہبں "کی ثھبؿت کے آئیي کے تضت آؿٹیکل  12کی' صبلت 'لفع کب
هطلت کے ٓوؿ پـ ایک ہی ہے.
( )2فًؼگی کے لئے صك کے لئے ثھی ىبهل ہے تک هضؼوػ ًہیں ہے لیکي
ٹھیک ؿہٌے کے مبتھ ىبهل ہے رل هیں  ،ولبؿ :
.b
.c
.d
.e
.f

کبفی تؼؼاػ هیں عوؿاک  ،لجبك اوؿ چھت ؛
 ssenllewاوؿ ٍضت کی ػیکھ ثھبل ؛
 ،پڑھٌے کے لئے مہولیبت کی تضـیـ تک ؿمبئی صبٍل ہے اوؿ فثبى ،
ًيبى یب  nekopsnuکب اظہبؿ ایک عوػ هیں کنی ثھی ىکل یب فثبى یب ثولی
ربتی  ،تضـیـی  ،اوؿ
کویوًٹیق اوؿ آفاػی کی تضـیک  ،اًزوي  ،ىـکت اوؿ افـاػ کے ػومـے
فًؼٍ اوؿ اىتـاک کے مبتھ ؛
هوالغ هؼؾوؿی کے مبتھ صبٍل کـًے کی ؽاتی  ،موبری  ،تؼلیوی ىغٌ
کے ٓوؿ پـ کبم کـًے کی ٍالصیتوں کی ّـوؿت پیيہ وؿاًہ اوؿ ؛

( )3کوئی ایکٹ یب ثھول ًمَبى یب فعوی یب هؼاعلت یب هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ
کے امتؼوبل کی کنی ثھی فیکلٹی یب پیـ کے مبتھ هنتمل ٓوؿ پـ یب ػبؿّی
ٓوؿ پـ  ،رو لبًوى اك کے تضت مقا ػی ربئے گی.
اك ػفؼہ کی کوئی عالف وؿفی  F30کے تضت ػفؼہ چالیب ربئے گب.
 11تسفظ اوس خطشے کی فوست زبل کی زفبظت هیں هؼزوس افشاد
( )1کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کو توبم افبت لؼؿتی والغ ہوًے کے  ،اًنبًی
ہوؼؿػی کی ہٌگبهی اوؿ تٌبفػبت کب ہو گب هنلش صبالت ثھی ىبهل  ،ػائیں
ٓـف هٌبمت تضفع اوؿ کے عطـے کو صبالت کی صفبظت هیں ؛
( - ))2ؽیلی هیں هیں تنلین ىؼٍ صك آگے ثڑھبًے کے میکيي ( ، 1هٌبمت
صکوهتوں اوؿ همبهی صکبم کو ػومـوں کے مبتھ ہوں گے لے هؤحـ ثٌیبػ

ثـاثـ ایک اوؿ کـًے کے لبثل الؼاهبت هٌبمت اوؿ تضفع پـ اى صبالت هیں
لوگوں کے مبتھ هؼؾوؿی کی صفبظت ؛
( )3ىبهل کـًے کے لئے صموق اتھبؿٹی هؼؾوؿی  ytilarenegکے ثغیؿ کو
تؼَت پـ الفم هیں  2ؽیلی ػفؼہ ()  ،هٌبمت صکوهتوں کے مبتھ هیں ہوں
گے تیبؿ یب ثؼل کے ٓوؿ پـ ّـوؿت ہو مکتی ہے هيبوؿت  ،هؼاعلت اوؿ
هوروػٍ اوؿ هزوفٍ هٌَوثوں کے توبم ہو ربئے  ،هؼؾوؿ افـاػ کی ؛
( )4لوهی اوؿ ؿیبمت کے ڈیقامٹـ هیٌزوٌٹ اتھبؿٹی ایکٹ کے هٌبمت ہوں
گے لے ڈیقامٹـ هیٌزوٌٹ کے) ای ( 2الؼاهبت کو یمیٌی ثٌبًے کے ىبهل
کئے ربًے کے لوگوں کے مبتھ هؼؾوؿ هیں ہـ هٌَوثہ  ،پـوگـام  ،هيي
کے ٓوؿ پـ ثیبى ثھی اك 'هَیجت' کے اًتظبم کی مـگـهیوں کے تضت ایل
کے والؼہ ًے  2005ء کے ػوؿاى  ،کوئی 'هَیجت' کے ٓوؿ پـ  2ایل کے
تضت هتغیي افـاػ کے مبتھ هؼؾوؿی کی (ػ) کی صفبظت اوؿ ڈیقامٹـ
هیٌزوٌٹ ایکٹ کی صفبظت کے لئے  ، 2005؛
( )5هٌبمت صکوهتیں علل اًؼؿوًی گے یب اك ثبت کب یمیي ؿکھٌب هٌبمت
الؼاهبت کـًے کی صفبظت تيؼػ اوؿ تضفع اوؿ ارتوبػی کے صبالت هیں
هؼؾوؿ هتبحـیي کو فـاہن کی فوؿی اهؼاػ اوؿ ثضبلی ؛
( )6هنلش افواد کے  1949فوری کی ہـ صبلت هیں ہوں گے  ،تٌبفػبت
چہبؿم  - ،کٌوًيي هیں لبًوى اوؿ ثیي االلواهی رٌیوا مویت لبًوى اًنبًی
صموق اًنبًی کے ثیي االلواهی ؽهہ ػاؿیوں کے تضت تضفع لیٌب هٌبمت
الؼاهبت کو یمیٌی ثٌبًے کی صفبظت اوؿ اك کی ربى مے هؼؾوؿ هیں کی
ؿوىٌی اوؿ اّبفی پـوٹوکولق هیں اوؿ  1977ء ػومـی ؛
( )7ہـ تؼویـ ًو هؼؾوؿ لوگوں کی ؿمبئی کی ّـوؿیبت کے ؽہي هیں ہوًب
چبہئے لے آفبت مـگـهی ىـوع کی ٓـف مے هٌبمت اتھبؿٹی هیں لؼؿتی
یب ہٌگبهی صبالت کے رواة تٌبفػہ  ،اًنبًی ہوؼؿػی کی هنلش کے صبالت
هیں کوئی .یہاتھاسٹی هؼزوسی زموق کی هيبوؿت مے ہوًب چبہئے کیب هیں
لبًوى یہ لبئن تضت ؛
( )8هٌبمت صکوهتوں اوؿ هتؼلمہ صکبم کو اتھبؿٹی کے صموق هؼؾوؿی گب کبم
ایک مبتھ کے مبتھ --
(ایک) عطـے هیں صبالت کے هؼؾوؿ افـاػ کی ؽهہ ػاؿی تضمیك اوؿ
پـ تـلی کے هؼبهالت کی صفبظت یب ثچبؤ  ،اهؼاػی  ،تضفع مے
هتؼلك ؛
(ة) کے عطـے کے صبالت هیں تـثیت فـاہن کـًے کے صکبم
هٌبمت کی ٓـف مے هؼاعلت کے لئے هؤحـ ٓـیمے پـ رواة
ػیتے ہوئے هؼؾوؿ افـاػ کے لئے ؛

(د) هؼؾوؿ افـاػ کے هؼؾوؿ افـاػ مے ًوٹٌے کے اہلکبؿوں کو
تـثیت فـاہن کـًے هیں صبالت کی ّـوؿیبت اوؿ کی پیيکو اى
کے لئے فؼبل ٓوؿ پـ عطـے کی اتٌی ّـوؿت کو هؤحـ صوبیت
هیں اى صنبك اوؿ صبالت اى.

 12زك آصادی کے لئے
( )1مے هؼؾوؿی اًنبى ًہیں لبًوى لبئن کی ٓـف مے ػول کـیں گے کے ثغیـ آفاػی ہو
ؽاتی اى مے هضـوم ؛
( )2اك ٓـس کے لبًوى کی ٓـف مے لبئن کی کبؿوائی ٍواثؼیؼی ٍوًب الفهی ہے ٍـف ،
هٌَفبًہ اوؿ هؼمول اوؿ ًہیں ؛
( )3کنی ىغٌ کو هؼؾوؿی مے فهیي مے هضـوم کیب ربئے گب کے ٍـف پـ آفاػی کی
ؽاتی ؛
( )4کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کے مت ہوں گے :
(ایک ػومـے) لوگوں کی ثٌیبػ کے مبتھ ثـاثـ کب اوؿ میکوؿٹی پـ آفاػی کب صك کو
ؽاتی فبئؼٍ اٹھب لو ؛
(ة) اگـ هؼؾوؿ افـاػ کے ػول کو کنی ثھی ؽؿیؼہ مے اى کی آفاػی کی ہیں
هضـوم  ،اًہوں ًے لڑًے مے اینے توبم کـ ػیں گے اوؿ صمؼاؿ کو هٌبمت ؿہبئو
کے ٓوؿ پـ صبالت اینے هیں آفاػی اوؿ مالهتی کے لئے صك کے هؤحـ وٍولی
کے لئے ہیں ّ ،ـوؿی ہے.
( )5هؼؾوؿ کے لئے افـاػ کی آفاػی کب ؽاتی صك ثھی ىبهل ہے :
یب تزبوفات پـ اًنبى کی پبثٌؼی (آفاػی مے) ایک ہے  ،چبہے اى کی پبثٌؼی یب
تزبوف ہیں یب ثـاٍ ؿامت ػبئؼ ثبلوامطہ ٓوؿ پـ اٹھتب ؛
 -اتفبق مول ػقم غیـ () ة آفاػی مے.

( )6هؼؾوؿ افـاػ کے تضفع مالهتی اوؿ ہے  ،ایک کب صك ایک غیـ تيؼػ آهیق  ،غیـ هضؼوػ
اوؿ رگہ ػمل کب اى کے صبهی رو هبصول پوؿی ٓـس اصتـام کـتی ہے ؛
( )7کے لئے اوؿ  3مے (ثچبًے کے صَوں ؽیلی هیں اوؿ فـوؽ ػیٌے کے آفاػی کی
ّوبًت ػی گئی) کے اك صَے) ( ، 4مـکبؿی اوؿ غیـ مـکبؿی  ailaهٌبمت کے تؼبوى
مے هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی ہوں گے هیں ثیي ىـیک الًچ کے پـوگـام کی ٓـف مے رو
:
 .aمکولوں هیں الؼاؿ کے اهي  ،ػقت فـق کے لئے اوؿ تٌوع اوؿ غیـ تيؼػ  ،هضجت
کو فـوؽ ػیب ہے ؛

 .bهضفوظ ہے اوؿ اًہیں هہلت ػی همبهبت مبئٹل  ، snevahولت ثبہـ تيؼػ اوؿ
تٌبفػبت کے صبالت پیچیؼٍ ہیں کـًے کے لئے ػمتیبة ؛
 .cکے فـق کی اہویت مے تیبؿ ہے کی تؼـیف کی تٌوع مے ًوٹٌے کی ٍالصیت اوؿ
؛

 .dکویوًٹی کے ؿہٌوبؤں کو تـثیت ػی رو ػوـ ؿمیؼٍ اوؿ اًؼؿ کویوًٹی کی حبلخی کے
ػؿهیبى تٌبفػہ کـ مکتے ہیں پتہ صبالت کے ؽؿیؼے هؼبہؼٍ اوؿ عبًؼاى تو اوؿ ،
ثچوں ػوؿتوں اوؿ عبً ٓوؿ پـ هؼؾوؿ کے ٓوؿ پـ صفبظت آفاػی کے توبم افـاػ
کے مبتھ.

 13خغٹظ تک سعبئی
.1

.2

.3
.4
.5

.6

التؼاؿ هیں ؿکھٌے کی ؿمبئی کنی ثھی ػؼالت  ،ٹـثیوًل ؛ کنی ػلیل کے رنن کے ػومـے
کنی ؛ یب کویيي ؛ ًفبؽ چبہتے ہیں فیَلہ کـًب کـًے کے لئے هیں رھگڑا  ،هؼؾوؿی هیؼاى
کے ہوں گے کو صك صبٍل ہے کنی ثھی ػواهی ثہبػؿ ىغٌ یب تٌعین کو کبم کـًے کی
تٌظیووں یب هیں توبم افـاػ یب هؼؾوؿی مے  ،لبًوى هیں فود ػومـے کے تضت اك ایکٹ یب
کنی ًے اى کی صفبظت یب ؿوک تھبم کے لئے ثبت کی ّوبًت کب صك کنی کی هيك یب
کوئی غیـ لبًوًی یب کے مبتھ ثیبى کی هؼاعلت کے ٍواثؼیؼی ؛
مے هؼؾوؿی کے افـاػ مت یب اتھبؿٹی کویيي  ،ٹـثیوًل گے ہیں  ،لبًوًی کبؿؿوائی کب صك
کنی کو ىـوع کـًے کے لئے ػؼالت هیں کنی ثھی ًفبؽ یب ػفبع کو اى کے صموق یب صَہ
هیں لبًوًی کنی ثھی کبؿؿوائی کے ٓوؿ پـ وکالء کی ٓـف مے تٌبفػہ کے اًَبف ًـًیي
هیں هؼػ کے لئے گواہی ػیٌے والے  ،یب هبہـیي  ،یب  eairuc sucimaکنی ػومـے هؼؾوؿ
افـاػ کے صموق کو هتبحـ تٌبفػبت فیَلہ کـًب وملن کی ٓبلت ؿکھٌے کے رنن ؛
مے هؼؾوؿی اًنبى ہـ کبؿؿوائی لبًوًی ثبال کے اٹھبًے کب صك کو ہوگب امتؼوبل هیں کوئی
هطلت کے لئے کی ثبت چیت رو هٌبمت ہے یب اینب ىغٌ هل هٌبمت ؛
تضت ؽیلی هواٍالت مت  --کے میکيي ( ))3کی ً 1872وجـ  1ایکٹ (ػالئل ثھبؿتی اوؿ
تَوؿ کیب ربئے گب ہو فثبًی ثبت چیت کے همبٍؼ کے لئے کوڈ کی رـم کے ػول) (کے
ًوجـ  8ایکٹ  1908؛
( )2هیں ىك تمـیت هیں کنی کبؿکـػگی کب هظبہـٍ کـ هیں مے کنی کی ٍالصیت ىغٌ
پ پوچھ گچھ ًہیں کی ربئے .گواہی کو
مے هؼؾوؿی کی ثٌیبػ هؼؾوؿی کـیں گے کہ هضِ ؿ
 ،یب ؿائے تـک گے هؼؾوؿی مے ایک ىغٌ کی ٓـف مے ػطب کی ہے اوؿ ػومـوں
کے مبتھ کی ثٌیبػ پـ ایک ہی اًؼافٍ ہو ربئے گب  ،ہو) کب اًکبؿ ًہ هنتـػ کـ ػیب یب ػلیل یب
ؿائے  ،گواہی ػیٌے اینے ىغٌ کی هؼؾوؿی توڑ کـ کے هضِ پـ اکبؤًٹ کی صمیمت ؛
مے هؼؾوؿی اًنبى ہـ ؿیبمت اپٌی کـیں گے کہ اى کی اتھبؿٹی کو صك صبٍل ہے کو کنی
ثھی ؿمبئی کی هٌَوثہ ثٌؼی  ،عؼهبت لبًوًی پـوگـام  ،مہولت یب عؼهبت پیؼا کی ٓـف
مے لوهی لبًوًی ؿیبمت کو مـومق اتھبؿٹی اوؿ.

ھبؿٹی کے مت) ػیں گے
 .7لوهی لیگل مـوك اتھبؿٹی اوؿ ؿیبمت کب لیگل مـوك ؿیبمتوں ات
اوؿ تیبؿ اینے هٌَوثوں ٓ ،ـیمہ کبؿ  ،مہولیبت  ،هؼػ ًظبم ( 1چبلو کـًے کے لئے
اًتظبهبت صَے کے تضت ؽیلی گھـوں کے ٓوؿ پـ صك کب امتؼوبل اى کے لئے افـاػ کی
هؼؾوؿی کے مبتھ ثٌؼ کـًے کے لئے اى کے  )2( ،اوؿ اك کے صَے) ()3
 .8ؿیبمتی صکوهت ًے پہلے لے دائیں گے کب ثیبى الؼاهبت کو یمیٌی ثٌبئیں کہ توبم افـاػ کو
مت کے لئے ہو ؿمبئی مٹیيٌوں پولیل کے مبتھ هؼؾوؿی اوؿ اك کے لئے ّـوؿی
مبفومبهبى  ،کی صوبیت کـیں  ،اًتظبم یب کـًے یب ػمتیبة ہیں فبئل کـًے کے لبثل افـاػ کے
مبتھ هؼؾوؿی کی ایک کے ثبؿے هیں هؼلوهبت پہلے کی ؿپوؿٹ ػؿد کی ىکل پولیل ؛
 .9لبًوًی عؼهبت اتھبؿٹی  ،ثبؿ ثھبؿت کے کوًنل  ،توبم ؿیبمتوں کی ثبؿ کوًنلوں اوؿ مبتھ
هؼؾوؿ افـاػ کے ثبؿ اینومی ایيي کے توبم مت کے لئے لبثل ؿمبئی ػؼالتوں کے توبم اوؿ
ػؼالتیں ثٌبًے کے لئے اتھبؿٹی کو الؼاهبت کـًے کی ثٌیبػی مہولیبت ػیں گے کے لئے ؽهہ
ػاؿ ؛
( )10اػاؿوں کے صکبم  ،اوؿ)  9اػاؿوں هیں ؽیلی ػفؼہ (الؼاهبت ّـوؿی ہوں گے لے :
ایک) کے اىکبل (اك ثبت کب یمیي ہے کہ کی ػمتبویق کے توبم لبثل ؿمبئی هیں ػؼالت کـ ؿہے ہیں
؛
(ة) هیں فبؿهیٹ (اك ثبت کب یمیي ہے کہ ػائـ کـًے کے هضکووں  ،ؿرنٹـی یب کنی
ػومـے ػفتـ یب ؿمبئی مے لیل کے ؿیکبؿڈ ہیں مبفومبهبى ّـوؿی فؼبل ػائـ کـًے ،
هیں گواہی کو هضفوظ کـًے اوؿ هـاػ اوؿ ػیگـ ػمتبویقات کو ؛
(د) ػمتیبة کـًے کے لئے توبم ّـوؿی مہولیبت اوؿ فثبى کو تـریش اى هیں هؼؾوؿی
کے مبتھ مبفومبهبى کی ّـوؿت کے لئے مہولت فـاہن کـ ؿیکبؿڈًگ افـاػ کی ٓـف
مے ػی گئی ؿائے یب ثضج کی گواہیوں اوؿ ثبت چیت کب هطلت ہے ؛
( )11مت روڈیيل اکیڈهیق ؛ پولیل اکیڈهیق اوؿ مـوك کے صکبم ًے لبًوًی تـثیت کے
اػاؿے کے لیے ریل کے صکبم اوؿ پـوگـاهوں کو تؼلین ربؿی ؿکھٌے اوؿ ثٌبًے کے لئے
ّـوؿی ہیں اى کی آهؼ کب صَہ تـثیت هیں هؼؾوؿی صموق کی ایک الفهی.

 14زك وفبداسی عے
 .1هؼؾوؿ افـاػ کے افـاػ ہیں اك ٓـس کے افـاػ کے ٓوؿ پـ اى کی ىٌبعت کب اصتـام کـًے
کب صك کنی کے مبتھ کے ٓوؿ پـ هضفوظ ٓـیمے مے کبم کـ مکیں کـًے مے هؼؾوؿ اوؿ
؛

 .2مبتھ هؼؾوؿ ىغٌ ہـ ػومـے کی ہے کے مبتھ ثٌیبػ ثـاثـ ایک ایک ػؿمت کـًے اوؿ
ؽہٌی مبلویت پـ رنوبًی ٓوؿ پـ اك کی یب اك کے لئے اصتـام ؛

( )3مبلویت کے صك کے هؼبىـے هیں تؼـیف کـًے کب صك ثھی ىبهل ہے ػقت اوؿ اك
کی عوػ کی اوؿ ّـوؿت ہے کہ هواٍالتی رو هؼؾوؿ ىغٌ کے مبتھ ىٌبعت کی کوی
اوؿ کو ہو  derujbaتٌقل اصتـام ایڈؿیل هيك ؛
ىٌبعت  ylevitartsullIکی کن اتٌب ولت ہوتب ہے رت مے هؼؾوؿی اًنبى ایک ًبم کہب ربتب ہے  ،کب
لیجل لگب ؛ فـاہن کی پوىیؼٍ یب ٓـیمے مے مـپـمتی کو هجبؿک ثبػ ػی هیں ًے.
( )4اك صك کے لئے اصتـام کے مبتھ ًہیں چبہئے هیں اًنبى هؼؾوؿ فًؼٍ اًتظبهبت کے
هتبحـ کی ٓؿف مے ؿامتہ .هیں اػاؿوں کے هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ اوؿ مبتھ هؼؾوؿ افـاػ
کے ثے گھـ افـاػ کی ػؿمت ػومـوں کی ثٌیبػ کے مبتھ ثـاثـ کب اصتـام پـ ہیں ؛
 .5مے هؼؾوؿی اًنبى کویٹی ًے اعاللیبت کب تؼلك کی ٓـف مے هٌظوؿی کب تؼلك اًنبى اوؿ
ہے موزھ کی ٓـف مے کہ ػیں گے ًہیں کیب دائے پـوٹوکول کب تضمیك کے هوّوع پـ
ثغیـ کنی ٓـیمے مے ثتبیب ؿّبهٌؼی هیں.

 15زك اعتسقبل کے غلظ اعتؼوبل اوس  ،کے لئے هسفوظ کیب خبئے عے تؾذد
 .1ثبة هیں اك :

' .aتؾذد' کب همَؼ اًنبى کے مبتھ هؼؾوؿی یب اك کی یب ایک مے اك کی عبٍیت کنی ثھی
کبم پـ اك ٓـس کب هطلت ہے کنی ثے تـتیت یب عطـے کی یب اکبؿى کبم ًمَبى ًہیں پہٌچب
ہے  ،فعوی  ،ہالک ً ،مَبى یب اى کو ؽلیل اوؿ ثھول ثھی ىبهل کنی ثھی کبم یب :
.i
.ii
.iii
.iv

اك ًمَبى پہٌچبتب ہے یب فعوی یب عطـے هیں ڈال کـ ٍضت  ،تضفع  ،فًؼگی ،
اػْبء یب اچھی ٓـس مے کیب رب ؿہب ہے  ،چبہے وٍ ؽہٌی یب رنوبًی ىغٌ غوگیي
 ،کی ہو یب اینب کـًے کے لیے ربتب ؛
اك پـیيبى ً ،مَبى پہٌچبتب فعوی  ،هتبحـٍ ىغٌ کے مبتھ ایک لول یب عطـے
هیں ڈال کـ هطبلجہ صـام کـًے پـ رجـ اینے ىغٌ یب کنی ثھی هتؼلمہ ىغٌ کو
ػومـے کنی مے هلٌے کے لئے غوگیي ؛
اك اػاؿے کے کنی ثھی هیں غوگیي کـتب ہے  ،یب ٹیکٌبلوری کے ػومـے کنی
ثھی ہے اك هوّوع کو کنی هؼاعلت یب کیویبئی یب تبثکبؿی یب هوروػٍ  ،اًزیکيي یب
تؼبؿف کے لئے کنی ثھی صولہ کب ػالد کی ٓـف مے ثزلی کے ؛
ػھوکی هیں ؽکـ کیب غوگیي ػول کنی کے مبتھ (ایک) ( ،ة) اوؿ (ة).

' .bثذعلوکی' ثؼملوکی  /یب رٌنی چوٹ اوؿ ىبهل هیں رنوبًی  ،رٌنی  ،فثبًی یب رؾثبتی اوؿ
ؽہٌی ٓوؿ پـ  ،کنی کب هطلت رنوبًی  ،ہے رل هیں هؼؾوؿی رٌنی ً ،فنیبتی  ،رؾثبتی
اوؿ موبری ظلن کب کنی ىغٌ کے مبتھ ؿرضبى کی ورہ مے ىؼیؼ رؾثبتی  ،ؽہٌی ،
رنوبًی  ،اوؿ التَبػی امتضَبل ہے رل لؼؿ کے ٓوؿ پـ موزھب ػیں گے :

.i

'خغوبًی اعتسقبل' فورؼاؿی کب هطلت ہے کنی ثھی کبم یب ػول غوگیي یب تـلی کی
ٍضت یب عطـے کی ورہ مے رنن هیں ػؿػ  ،تکلیف  ،کے ٓوؿ پـ رل کب ہے
کے اینی ًوػیت کی فًؼگی یب ٍضت کو ًمَبى پہٌچبًب یب  ،اػْبء  ،اًنبى اوؿ اوؿ
ىبهل صولہ  ،هزـم کو ػھوکی فود اوؿ ىبهل رگہ ًبپنٌؼیؼٍ لیيے کے لئے کنی ثھی
 ،یب هؼؾوؿی کی ػیکھ هزجوؿ کـًے  ،مي  ،لگتب ہے  ،کھبًب  ،پیٌب یب پھـ عوىجو کے
مبتھ اًنبى کو کنی ًبپنٌؼیؼٍ چیق ؛

.ii

'خٌغی اعتسقبل' ؽکبس کی ىبى هیں ىبهل کنی ثھی ػول هیں مے ایک رٌنی
ًوػیت کب ہے کہ گبلیبں  ،توہیي تو کی عالف وؿفی یب  sedarged ،؛
'صثبًی اوس خزثبتی ثذعلوکی' کی توہیي ثھی ىبهل ہے  ،هؼؾوؿی  gnilucidirکنی
ىغٌ کے مبتھ ؽلت آهیق  ،چبہے وٍ ثـاٍ ؿامت یب ثبلوامطہ ٓوؿ پـ هؼؾوؿی کی
ثٌیبػ کے پـ ؛
'التقبدی اعتسقبل' ومبئل هبلی التَبػی یب کبفی یب مت ىبهل ہیں هضـوم ایک
ىغٌ کے مبتھ هؼؾوؿی کی  ،یب پبثٌؼی یب 'ومبئل اوؿ اًکبؿ کنی ثھی تک ؿمبئی
کے لئے مہولیبت کی ػقت رو کـتب ہے امے اوامتبعت کے مبتھ ؿہٌے کے لئے
غوگیي ؛
'ثذعلوکی' ثھی ىبهل ہے کب اًکبؿ کـتے ہیں یب کـ ؿہے یب موزھ ؿکھٌے کے ًبلبثل
ؿمبئی ّـوؿی صوبیت ىغٌ کے مبتھ رل ًے هؼؾوؿی کب هطبلجہ کے لئے
مکتہے رو ہو ؿہب کب هطبلجہ کیب ہے اوؿ ػثبؤ یب وؿفه کی کنی ثھی غلٔ
ا
هؼمول
احـ پـ  ،یب ربًجورھکـ هؼؾوؿی ىغٌ کے مبتھ کوئی کيو یب کـًب کیب ہے یب کیب
تـک کـًب اك ٓـس ہے رل هیں هؼوول کے ًَبة هیں کچھ کـوں گب هؼؾوؿی
اًنبى کے مبتھ ًہیں ہے ؛
'اعتسقبل غوگیي کب هطلت ہے کوئی ثھی کبم رو ًے ػػوی کی صؼ مے کوئی فبئؼٍ
اٹھبتے ہوئے غیـ لبًوًی کب احـ اوؿ .کوئی ثھی ؿىتہ اًنبى ہوًے چبہے ؽاتی ،
کبؿوثبؿی یب کے اػتوبػ پـتییی مے غوگیي یب ػومـی ٍوؿت هیں اًؼمبػ اوؿ اػتوبػ
غوگیي امتضَبل کب هزـم ہے تو اك ىغٌ کو ربى ثورھ کـ  ،یب اك کے ؽؿیؼے
ػھوکہ یب ػھوکی  ،صبٍل یب امتؼوبل کـتب ہے فٌڈف صبٍل ہے کی کوىو کـًے یب
غوگیي امتؼوبل اًنبى  ،امتؼوبل  ،فبئؼٍ  ،یب لجْے مے ؿلن  ،احبحوں کے هبل  ،یب
اك ىغٌ کو اینی ػبؿّی ٓوؿ پـ یب هضـوم هنتمل ٓوؿ مے هؼؾوؿی کے لئے
احبحہ ربت  ،یب ربئیؼاػ مے اؿاػے  ،یب ػؿمت ؿّبهٌؼی کو اك کے لئے صبٍل کئے
ثغیـ غوگیي فبئؼٍ کنی ػومـے مے فیبػٍ.

.iii
.iv

.v

.vi

وضبزت
کوئی کبم ؿّبکبؿاًہ ٓوؿ پـ کیب  ylsuoicilam ، yltnegilgen ، ylsselkcer ،یب عطـے هیں ڈال
کـ اك کے ًتبئذ کے مبتھ ػلن یب غیـ وّبصت کی ٓـف مے اوپـ لگب لیب ىغٌ هؼؾوؿ مے
واّش ٓوؿ پـ ًمَبى یب ًہیں عطـے کی چوٹ کی ورہ ہے  ،هؼؾوؿ ىغٌ کی ربئے امتضَبل
کـًے والی ًہیں موزھی.

اوس تؾذد کے غلظ اعتؼوبل کی  16کے تسفع کی خبًت عے اعتسقبل

( )1مے هؼؾوؿی اًنبى ہـ ىبهل ہے  ،اوؿ تيؼػ کب غلٔ امتؼوبل  ،فبؿم کے عالف کـًے کب
صك ہوًب هضفوظ امتضَبل مت  ،ؽہٌی  ،رٌنی اوؿ رؾثبتی  ،گھـ ثھی ىبهل ہیں  ،رگہوں پـ
توبم تـتیجبت کو مت هیں مے هؼؾوؿی اًنبى کی ٓـس پـ اك ىغٌ کی رنوبًی ػیکھ ثھبل
کے گھـوں  ،تؼلیوی اػاؿوں  ،اػاؿوں  ،کبم کـًے کی رگہوں  ،اوؿ کنی ثھی ػومـی رگہ
رو ؿہتب ہے  ،مہ واال  ،هالفم یب اًؼاف هیں ػومـے هؼؾوؿ ىغٌ کے مبتھ کوئی stibahni
ػبؿّی ٓوؿ پـ یب هنتمل ٓوؿ پـ ؛
 .2هـکقی  /ؿیبمتی صکوهتوں ربئے گے  ،اوؿ لیٌے کے لئے توبم ّـوؿی اًتظبهی  ،موبری
 ،تؼلیوی  ،تيؼػ کے اًؼؿ ػوًوں هؼؾوؿ اوؿ اوؿ ػیگـ ٓـیموں افـاػ کی صفبظت  ،امتضَبل
فبؿم کے مت ثبہـ گھـ مے ثؼملوکی هیں ثـػاىت  ،ػهبؽ مے افـاػ دو ثھی کـ مکتے ہیں
هؼؾوؿی هؼؾوؿی کے مبتھ مبتھ ہی والفیت  ،ؽات  ،رٌنی هوّوع هؾہت کو تؼَت پـ
فیبػٍ مے فیبػٍ ایک ثٌیبػ  ،اینی ٌٍف کے ٓوؿ پـ ؛

 .3کوئی هؼؾوؿی کے مبتھ اًنبى کنی کے عالف تٌظین کے کبم کے مبتھ ربى مے هؼؾوؿی
تيؼػ  ،امتضَبل یب کنی کب عیبل ہے کہ هیں رو هعٌ ہے  ،ورہ کب ایک ڈؿاهہ ہے اوؿ
غلٔ امتؼوبل کیب گیب ہے  ،کب اؿتکبة ہو ربًے کب اهکبى ہے یب کیب رب ؿہب ہے  ،یب  ،اك کے
ثبؿے هیں هؼلوهبت ػے مکتب ہے پولیل افنـ  ،یب هزنٹـیٹ هیں ري کے ػائـٍ کبؿ هیں اینب
والؼہ ہوتب ہے یب ہوًے کب اهکبى ہے یب گـفتبؿ کیب اگـ هیں اك پبئے ربتے ہیں  ،یب اك کے
لئے فوؿی الؼاهبت کـًے کی ہے کہ ہوں گے کوؿٹ ؿیبمت هؼؾوؿی کی وٍولی ٓـس کی
اك کی هؼلوهبت هیں ثٌؼ کـ لو اوؿ اى کے افـاػ کے ؽهہ ػاؿ یہ  ،والغ ہوا ہے ًہ والؼہ اك
کو ؿوکٌے ؛

 .4کوئی ىہـی یب هزـهبًہ ؽهہ ػاؿی) ( 3میکيي کی ٓـف مے کنی ثھی عـچ کیب ربئے گب
اوؿ مت کے همَؼ کے لئے هؼلوهبت کے ىغٌ هیں ایوبًؼاؿی مے پیو ؛

.i

مے هؼؾوؿی اًنبى رو کوئی ہے یب کیب گیب ہے یب  sdneherppaیب صفبظت کے لئے
کوؿٹ هؼؾوؿی ہے ورہ مے ایوبى الئے ؿیبمت مے پہلے ػؿعوامت هوّوع پـ
ہو مکتب ہے کہ  /ے وٍ کـ مکتے ہیں ایک کـ کے امتؼنال کـ مکتے ہیں یب کے
امتضَبل  ،تيؼػ کے ٓوؿ پـ کنی ؛

.ii

ؿیبمت هؼؾوؿی پـ کوؿٹ  ،رب ؿہب ہے هطوئي تيؼػ اوؿ  ،اك ایکٹ کے امتضَبل
ہے غلٔ امتؼوبل کیب رب ؿہب ہے ّـوؿی ہے یب اؿتکبة کیب گیب ہے  ،یب ًہیں اگـ
گ،
اهکبى مت کو ؿوکب هیں مے هؼؾوؿی ىغٌ ایک هَـوف ػول کے عالف ہو ا
آؿڈؿ ّـوؿی ہو ربًے  ،یب یب کـ مکتے ہیں ثـاٍ ؿامت لو اینے 5 noitcesbus
(کے تضت ػؿعوامت هوٍول ہوئی کنی ایک یب) کی ثٌیبػ کے الؼاهبت پـ هؼؾوؿی

کے مبتھ اك ثبت کب یمیي کی صفبظت کے لئے کی ؽات هیں کوئی هؼلوهبت ( 3صَہ
هال کے تضت ؽیلی.
 .5ؿیبمت هؼؾوؿی کوؿٹ  ،اگـ هٔهئي ہے کہ  dengupmiکبم کیب گیب ہے اؿتکبة یب صمیمت
هیں کیب رب ؿہب ہے اؿتکبة کیب ہے  ،ثھی ىبهل ہیں وروہبت اوؿ مکتے کے ثؼؼ ؿیکبؿڈًگ
کے ًتبئذ  ، ،پبك کوئی صکن ربؿی :

 .aاًنبى ثھیزٌے کے اك ىغٌ کے تيؼػ یب ثؼملوکی کے لئے کوئی  ،کب
ثبػج امتضَبل ىغٌ کے عالف کبؿؿوائی هزـهبًہ هٌبمت آغبف پولیل
کی صـامت مے مے هؼؾوؿی ؛

 .bاگـ اك ىغٌ کے اًنبى لؼؿتی ًہیں ہے  ،یہ کبؿؿوائی هزـهبًہ مکتب ہے
ثھیزٌے کے ىـوع  reipuccoیب کے لئے پولیل کی صـامت مے اًنبى
هٌَوػی اینے هیٌیزـ کی ؛

 .cاگـ اك ىغٌ کے ایکٹ ہے کوپٌی کے تضت ایک کوپٌی ؿرنٹـڈ  ،اك
کن پٌی کے ؿرنٹـاؿ کی مکتے کی مفبؿه کوپٌیوں هزـم ایکٹ کے عالف
هٌبمت کبؿؿوائی کے تضت ایک کوپٌیوں کو لے ؛

 .dایک صکن  ،ػول ىکبؿ کے لئے اهؼاػی ٓـس ػوًوں کب اعتیبؿ پولیل یب کنی
ایک یب  ،هؼؾوؿی کبم کـًے کے مبتھ تٌظین کے لبثل اػتوبػ فـاہن کـًے
کے لئے هؼؾوؿ افـاػ کے لئے مبتھ اًنبى کی اینی ثضبلی هضفوظ صـامت ،
یب ؛

 .eهوّوع کی عواہيبت کی اك کے تو صـامت کی صفبظتی لئے فـاہن کـًے
کے لئے ایک ىغٌ کو اگـ هؼؾوؿ ىغٌ کی هؼؾوؿی کے مبتھ ؛

 .fهؼؾوؿی کے ؽکـ هیں الؼاهبت کـًے کے ػالوٍ اك ىغٌ کے مبتھ ثضبلی
هیں ٹکڑے (ا) مے پوچھٌب (ای)  ،یہ کـ مکتے ہیں اهؼاػ کے لئے فـاہن
هبلی یب کوپٌی کی تٌظین ىغٌ یب هزـم ؛

 .gیب ہؼایبت کے اصکبهبت ایک هزووػہ ایک یب ایک مے فیبػٍ مے فیبػٍ ؽکـ.

 .6ؿیبمت هؼؾوؿی کوؿٹ ٍ ،واثؼیؼ هیں اك کی  ،یب القام ایک تجَـے کے اك کی هؼؾوؿی
کے مبتھ یب اك کے عالف غلٔ امتؼوبل ایک ىغٌ کو امتضَبل کے ػول کب تيؼػ ،
ؿیکبؿڈ اًنبى اوؿ غوگیي کی هوروػگی کی کنی ثھی مکتب ہے وکیل ىغٌ ػؾاة هالصظہ
کے لئے ًـم ٓجغ تزویق ایک  ،رجکہ اًتمبل تضت  noitcesbusتبکہ کوئی (.)6
 .7ایک پولیل افنـ کے  ،ؿیبمت کی هؼؾوؿی کی ػؼالت یب هزنٹـیٹ رو هؼؾوؿی کے مبتھ
کنی ثھی ىغٌ کے مبتھ ہے ایک هلی ىکبیت ثؼملوکی یب  ،تيؼػ کے امتضَبل  ،ىغٌ
کو غوگیي عجـ والؼہ ہے اك ٓـس ہے وؿًہ اك ولت اك رگہ یب والؼہ اك ٓـس کے رت
ہوں گے  ،ؿپوؿٹ کے اك :

 .aکویيي کے صموق هؼؾوؿی) مے پہلے ( 5صبٍل کـًے کے صك کی صفبظت کے
تضت  noitcesbusکے لئے ثٌبًے کی ػؿعوامت ؛

 .bثؼملوکی یب تيؼػ کے ؿاثطوں کے لـیت تـیي تٌظین (فثبًیں) یب اػاؿے  ،امتضَبل
کے هوّوع پـ کیب گیب ہے رو (کی هؼؾوؿی مے افـاػ کی) کے لئے کبم کـًے کی
ثضبلی ؛

 .cىکبیت کی هؼػ کے ؿاثطوں کے لـیجی ػفتـ ربئیں گے (کے صکبم ًے کی غـُ
مے) ؽکـ کیب ہے رل کے تضت  ،اك لبًوى ؛

 .dکے تضت کی عؼهبت کو هفت لبًوًی صك اك کے لیگل مـومق اتھبؿٹی ایکٹ ،
 1987 39( 1987کی) یب کنی اوؿ هؼؾوؿی مے افـاػ اتھبؿٹی یب ؿیبمت کے لیگل
مـومق اتھبؿٹی کے لئے فبئؼٍ کب مـومق لوهی لبًوًی کی ٓـف مے پیو کی
عؼهبت ؛

 .eرـائن کے اینے هؼبهالت کے مبتھ کنی کو لبًوى مبفی هیں کوئی پیٌل کوڈ یب
ثھبؿتی اك کب صك کے لئے فبئل کی ىکبیت کے تضت کی ىـائٔ کے هتؼلك.

ثيـٓیکہ لبًوى اك کچھ هیں اًؼاف هیں کنی کب یہ ربئے گب رینب کہ اك رـم کے پولیل
افنـ کی ٓـف مے ایک کے لئے اهؼاػ کویيي  elbazingocایک کے لئے ٓوؿ پـ
هؼلوهبت کے صَول پـ لبًوى کے هطبثك کے مبتھ هیں کبم ربؿی ؿکھٌب.
 .8هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی اػوبل اى کے لئے مغت ػؾاة ہے اوؿ پہلوؤں اوؿ ػوـ کی ثٌیبػ پـ
رٌل گے لے کے الؼاهبت کے لئے  noitazitisnesرٌـل کی اى مویت ثؼملوکی ػوام پـ
ؿامتوں پـ تيؼػ اوؿ فبؿم هیں رو افـاػ مے هؼؾوؿی کب امتضَبل  ،کـ ؿہے ہیں ًيبًہ ثٌب
ہو ؛

 .9هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کی هؼلوهبت هٌبمت ہوں گے لو مت ىبهل ہیں فـاہن ، srevigerac
اوؿ کے مبتھ اوؿ هؼؾوؿ اى کے عبًؼاًوں کے افـاػ کے الؼاهبت کو ؿوکٌے کے توبم النبم
اوؿ غلٔ امتؼوبل تيؼػ کی  ،امتضَبل کی ٓـف مے اك ثبت کب یمیي  ،ػومـی ثبتوں کے
مبتھ کی صوبیت اوؿ هؼػ کی  ،هٌبمت  ،ػوـ اوؿ تٌقل صنبك رٌنی کب فبؿم اوؿ تؼلین اوؿ پـ
ثیؼاؿی پیؼا :

.a
.b
.c
.d
.e

ىٌبعت کـًے اوؿ غلٔ امتؼوبل تيؼػ اوؿ تنلین کے والؼبت کب امتضَبل ؛
لبًوًی والؼبت اینے عالف ػالد ػمتیبة ؛
الؼاهبت کے والؼبت مے ثچٌے ىغٌ کے لئے لے ربًب ؛
الؼاهبت کے والؼبت کی ؿپوؿٹٌگ ىغٌ کے لئے لے ربًب ؛
لؼم والؼبت اینے ہیں رو کو کی گئی هتبحـیي کی هؼؾوؿی کے لئے ّـوؿی ثچبؤ
کے افـاػ کی ثضبلی کے اوؿ  ،تضفع.

 .10هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی ػالد توبم گے لے لبًوًی ؿمبئی کے الؼاهبت کو فـوؽ رٌل  ،ػوـ
اوؿ تٌقل کے اًتظبهبت اوؿ صنبك مپوؿٹ ؛ ثؼملوکی یب مے ؿاثطہ صکبم  ،امتضَبل ،
تيؼػ کے اػاؿوں اوؿ صکبم کے ػالوٍ  sdneherppaپولیل ًے رت ثھی کنی کے چہـے
ىغٌ گواٍ یب ہے  ،اوؿ مت کی هؼلوهبت  noitcesbusهیں ؽکـ کیب ( )11؛

 .11ػاللے کی هؼؾوؿی پـ کبم کـ ؿہے تٌظیووں کے مبتھ صکوهت هٌبمت مویت هٌبمت ہوں
گے لو مت کو ً ،بربئق امتؼوبل کے الؼاهبت کو فـوؽ ػیٌے کی رنوبًی  ،مٌزيتھبًبتوک
اوؿ ًفنیبتی ثضبلی تيؼػ یب  ،امتضَبل  ،اوؿ کنی کے ظلن کب ىکبؿ ہیں رو ثي هؼؾوؿ
موبری کے  noitargetnierافـاػ کے مبتھ فبؿم کی ثضبلی عؼهبت کب تضفع ىـائٔ کے
ؽؿیؼے .اك ٓـس کے وٍولی کی ثضبلی  ،اوؿ ّ noitargetnierـوؿت کی عوػ هغتبؿی
ػیں گے ایک اینب هبصول ہے کہ فـوؽ ٍ ،ضت  ،اچھی ٓـس مے کیب رب ؿہب ہے  ،عوػ ،
ػقت ولبؿ اوؿ هیں لیٌے کی رگہ اًنبى هغَوً تٌقل اوؿ لگتب ہے هیں اکبؤًٹ رٌل ،
ػوـ اوؿ.

 17زك پشائیویغی کے لئے
( )1کے مبتھ هؼؾوؿ ىغٌ ًہیں ولبؿ کب اصتـام اوؿ اك کے صولوں پـ اپٌی یب صـام کیب
ربئے گب اوؿ هنغـ کـ کے یہوػ یب غیـ لبًوًی هؼاعلت کے مبتھ اك کے یب یب ؿافػاؿی کی
اك  ،هواٍالت لنن کے ػیگـ عبًؼاى کے  ،گھـ یب عٔ و کتبثت یب ؛
( )2هؼؾوؿ افـاػ کے صولے هیں هؼاعلت یب اینے لبًوى کے عالف تضفع کے پبك ػائیں ؛
 .1اك ٓـس کے تضفع کی مبئٹل هیں مت فـاہن کیب ربئے گب اوؿ ػومـوں کے ػؿهیبى ہوں
گے اوؿ ًظبم هیں ىبهل گھـوں  ،اػاؿوں یب کنی ػومـے ؿہٌے والے اوؿ ىؼجوں کے
ٍضت اوؿ ؿوفگبؿ کے ؽؿائغ اثالؽ گب ہـ ایک کی ػاللوں ثيوول.

وضبزت
'پـائیوینی' پـائیوینی رٌنی ہے گی ىبمل ہیں کے اًؼؿ اًؼؿ یہ هؼلوهبتی کٌٹـول کـًے کے لئے
(ؿافػاؿی کب صك ایک کی هؼلوهبت)  lanoisiced ،پـائیوینی کنی کب صك (کـًے کے لئے اپٌے
فیَلے عوػ)  ،رنوبًی  /ؿافػاؿی ٓ ،جؼی ثبت چیت کی پـائیوینی اوؿ.
 .2هوفوں صکوهت اوؿ هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی ػومـوں کو ػیں گے اك ثبت کب یمیي افـاػ کے
مبتھ کی ہے کہ پـائیوینی کے ثضبلی کی هؼلوهبت اوؿ ٍضت کی  ،ؽاتی مبتھ ثٌیبػ ثـاثـ
کی صفبظت پـ ہے هؼؾوؿ ؛

 .3توبم ػواهی اتھبؿٹی کے صکبم صموق هؼؾوؿی کے مبتھ تؼبوى ایکٹ  2005 ،هیں هؼلوهبت
صك کے ٓوؿ پـ ثیبى هیں اك ایکٹ کے یہ حبثت ہو کے تضت ػاللوں کے هغتلف کوڈ تیبؿ
کـیں گے کے هیں ػول ہے رل ہیں هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ ؿافػاؿی کی صفبظت کے لئے
ہؼایبت اوؿ ٌٍفی صنبك .پکبى صکبم ًے تیبؿ کی ؿہٌوب ہؼایبت پـ هتؼلمہ عیبل هتؼلمہ هٌؼؿرہ
ؽیل ہوں گے لے ًوٹ کی :

 .aپـائیوینی کی ّـوؿت ہی کے لیے کیب رب ؿہب ہے ّـوؿت کے توافى مے عطبة
کیب ہوگب  ،اوؿ مہولت هہیب کیب رب ؿہب ہے ّـوؿت کے لیے ؛
 .bهٌبمت ؿہبئو اوؿ ّـوؿی صوبیت کی پـائیوینی کے لئے ّـوؿت ہے هیں ؽاتی
پہلو چبہئے ؛
 .cاوؿ پـائیوینی اًکيبف ثبلی کے ػؿهیبى هؼؾوؿی کی ہے کے مبتھ اك ىغٌ کی
ٓـف مے فیَلہ کیب ربئے هؼبهلہ ایک.

snoitartsullI
وفاؿت آالػبت و ًيـیبت اوؿ ػیگـ هتؼلمہ اػاؿوں کے تضت کی وفاؿت اوؿ ٓـفػول کے کوڈف
اتھبؿٹی آ ًے کے مبتھ ؽاتی صموق هؼؾوؿی کے مبتھ ہوں گے هیں تؼبوى اوؿ ہؼایبت کی ویت مبئٹ
یب  ،کو اك ثبت کب یمیي ہے کہ ٹبئپ مت مے هیڈیب (الیکٹـاًک  ،پـًٹ اصتـام کنی ػومـے)
عبىػاًی فًؼگی  ،گھـ ٍ ،ضت اوؿ هؼؾوؿ افـاػ کے عٔ و کتبثت .ہؼایبت هؼؾوؿی ہوگب اك ثبت کب
یمیي ہے کہ کے مبتھ اًنبى کب صوالہ کے لئے ایک  laicidujerp evitarojepیب کنی ثھی  ،یب هیڈیب
مے ارتٌبة کی اىبػت کنی کی ؽاتی تفَیالت کے افـاػ کے مبتھ ؿّبهٌؼی اك کو اك کے ثغیـ
هغؽوؿ.
کی ثھبؿت کوًنل کی وفاؿت کی ٍضت اوؿ عبًؼاًی ثہجوػ کے  ،اك مے هتؼلك ًـمٌگ اوؿ ثھبؿت
کوًنل کی ایزٌنیوں ڈیٌٹل اوؿ اك کی تٌظیووں کے عوػ هغتبؿ ػائـے رینے کے تضت کبم کـ کے
ی
اوؿ ٓـف ػول کی هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی فـین کوڈ کے مبتھ ہوں گے هیں تؼبوى کو یمیٌی ثٌبًے ک
ہؼایبت توبم ٓجی اوؿ هتؼلمہ هؼلوهبت ربئے اوؿ هضفوظ کـًے ٓـس کی هؼلوهبت کب کوئی اًکيبف
هؼؾوؿی اًنبى کے مبتھ کی ؿّبهٌؼی کے مبتھ کیب کیب ہے هگـ اك کے لئے.
تـلی ىہـوں هیں وفاؿت کی ربئے ػوبؿت اوؿ کوڈ کو یمیٌی ثٌبًے کے ؽؿیؼے کی ہؼایبت کی
ٓـف مے اتھبؿٹی گے مے م ػؾوؿی صموق کے تؼبوى مے لواًیي کے لئے ہـ هؼلوهبت کے صك
کے لئے ؽاتی پـائیوینی کہ  ،اوؿ هواٍالت کی پـائیوینی هیں ؿافػاؿی اوؿ ؿیکبؿڈ کی ؽاتی
ؿہبئيی مت هیں ؿہبئيی ؿکھب ربئے کہ کیب تـتیت کہ گھـ یب اػاؿے .یہ هؼؾوؿ لیٌب چبہئے کے
الؼاهبت کو یمیٌی ثٌبًے کے غیـ کی ٓـف مے اك کے اعتیبؿات ؿہبئو فـاہن افـاػ کی پـائیوینی
کب اصتـام کـًب چبہئے اػاکبؿ ؿیبمت.
ىہـی ہوا ثبفی کے ثیوؿو هؼؾوؿ افـاػ کی تالىی تیبؿ کی عَوٍی ہؼایبت کے ثبؿے هیں مبتھ
ػیں گے اتھبؿٹی صموق هؼؾوؿی کے تؼبوى مے  ،تبکہ اى کی رنوبًی پـائیوینی اوؿ رنن هیں ىـم
و صیبء اوؿ کنی پـ موزھوتب ًہیں ہے ولت کے هطبثك هٌبمت تـثیت ػولے کو فهیي پـ کے لئے
ػی ربئے.
اوؿ ؿوفگبؿ لیجـ وفاؿت کی هؼؾوؿی کی ہؼایبت کے مبتھ هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی آ کے مبتھ مبتھ
تؼبوى کـیں گے کے افـاػ) کی ٓجی هؼلوهبت ىبهل کی ؽاتی هؼلوهبت (کے کوڈ کے لئے ٌٍؼتوں
کے لیے ؿافػاؿی کی ؿافػاؿی اوؿ صفبظت ہی اى کے مبتھ لبئن کیب.
 .4کوئی هؼؾوؿی مے اك ىغٌ کی ٓـف مے تضـیـی ٓوؿ پـ هؼلوهبت کے ثبؿے هیں
ایک کی هـّی کے ثغیـ ڈوهیي ػوام ًے رل هیں اًنبى کے موا مے هؼؾوؿ ایک ڈاال
ربئے گب کی ٓـف مے لبًوى کی ّـوؿت ہے ؛

 .5مے هؼؾوؿی اًنبى ىہیں هؼؾوؿی کی ثٌیبػ پـ کی ربئے گب لئے هنغـ کـ کنی کو پہلے
مے ؿوفگبؿ کی ٍضت کی ربًچ پـ اهتیبفی یب ثالوامطہ ٓوؿ پـ ثـاٍ ؿامت رو.

اوس اظہبس خطبة  18آصادی کی

 .1هؼؾوؿ افـاػ ًے موچب کے تٌوع هیں صکن اوؿ ؿائے ثہنٌکھیب کے فـوؽ ػیٌے کے لئے
ػومـوں کے مبتھ ہوں گے ثٌیبػ ایک ہی آفاػی اظہبؿ پـ اوؿ آفاػی کے صك هیں تمـیـ کی
آفاػی کے لئے هيك کی ہے ؛

 .2کب موچب هؼؾوؿی کی  ،تمـیـ  ،اًنبى کی هؼؾوؿی کے مبتھ کی ٓـف مے کی ورہ مے
ایک ثبت چیت کی اوؿ اظہبؿ ظلن یب میٌنـ کی کوئی اهتیبفی ملوک ہے اوؿ
 elbissimrepmiہے ؛

 .3مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کی ٓـف مے ؿائے اعتالف کب اظہبؿ تؼَت اعتالف ؿائے ہے هؼؾوؿی
کیب ربئے گب اوؿ اہل هؼؾوؿ کـًے کے افـاػ کی ٓـف مے ایک ہی آئیٌی اصتـام کے ٓوؿ
پـ ہے ثڑھب رینے کے ظلن یب  gniggagکنی اوؿ آواف کو ػومـے اعتالف ؿائے اعتالف ؛

 .4تمـیـ مے ًفـت کے اظہبؿ کی ایکٹ کـے گب  L30ػفغٍ مقا کے تضت رـم ہو ایک .

 19زك کویوًٹی الئیو کشًے هیں آصاد اوس
( )1کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کے توبم ػومـے لوگوں کے مبتھ ہوں گے ثٌیبػ ایک ہی ہے مت
مے ٍضیش ؿہتے آفاػ اوؿ هیں فؼبل ثٌبًے کے لئے کویوًٹی هیں فًؼگی کو ایک ثبهؼٌی اوؿ
ًيو و ًوب ػیتب تیبؿ کـًے کے لئے اى ؛
( )2کے لئے ہے رو  1مے هیں تنلین کیب ہے ًہ اصنبك ؽیلی ػفؼہ () فـاہن کـًے کے لئے
افـاػ کو هؼؾوؿ هؼؾوؿ اًتغبة هیں رگہ کے مبتھ آػهی کو صکن ڈائـیکٹ یب ثغیـ اوؿ ٓـیمے
مے  ،فًؼگی کے ؿہٌے کے پـوگـام کے لئے هٌبمت آغبف مے لـیت تـ ہوں گے صکوهت
کے هٌَوثوں اوؿ وروػ هیں کنی ػومـے کو کنی ایک یب ؿہٌے والے ًظبم همـؿ کی
ٓـف مے ؿیبمت کی ؛
( )3هٌبمت صکوهت  ،ری گے لبئن کبفی آفاػ اوؿ کویوًٹی کے هبصول کی ّـوؿت ہے
ػوـ لیٌے هیں غوؿ رٌل اوؿ اوؿ هؼؾوؿ کے افـاػ کی پنٌؼ ایڈرنٹ کـًے کے لئے ؛
( )4اك ٓـس آفاػ ؿہٌے والے ػیگـ لوگ ثٌیاػ کے مبتھ ثـاثـ کب ایک پـ کیب ربئے گب کے
مبتھ  ،اك ٓـس کی ؿمبئی کے لئے تؼبوى کے امی اعتیبؿ اى کے اصنبك هکول ٓوؿ پـ
ؿہٌے والے هؼؾوؿ اربفت ىغٌ کے مبتھ کـیں گے کہ ؛
صموق اتھبؿٹی ہوں گے ( )5هٌبمت صکوهت اوؿ کوئی هؼؾوؿی اك ثبت کب یمیي ہے کہ
کویوًٹی کی فًؼگی کے ثغیـ هبصول ہے اینی ىـائٔ اوؿ مپوؿٹ کی عؼهبت اوؿ ًظبم
هؼبىـے هیں ػبم ہے  ،اوؿ ؿمبئی کے لئے اینی ىـائٔ اوؿ مپوؿٹ کی عؼهبت هیں
ىغٌ  ،اك کب اوؿ ىـکت کے ىبهل کئے ربًے کی اربفت کے لئے ًظبم اوؿ تؼَت.

 .20خبًذاًی اوس زك کو ہوم
 .1فود هیں کچھ ولت کے لئے لبًوى کے ہوتے ہوئے ثھی هیں هوروػ کنی ثھی چیق مے
هؼؾوؿی اًنبى ہـ ػول کے مبتھ فـُ کے هطبثك اك کی پنٌؼ یب اك ىغٌ کو ىبػی مے
ایک  esinmelosکے هنتضك ربئیں گے.

 .2صَہ  1ؽیلی ایک کے تضت ىبػی پوؿی کے صبالت ؿہے ہیں ہو مکتی ہے dezinmelos
اگـ هٌؼؿرہ ؽیل :

.i
.ii
.iii
.iv

ًہ ہی پبؿٹی کی ىبػی ہے کے ولت هیں فًؼٍ ایک فود ؛
اٹھبؿٍ مبل  ،ىبػی کے ولت کب) هیں مے ػولہب ًے هکول کی ػوـ مبل کی ػوـ
هکول ػلہي اوؿ مبل  --ایک ثیل کب
اك کے ػومـے ىوہـ ىبػی کے ولت پـ هؼؾوؿ ىغٌ کے مبتھ کی هؼؾوؿی کب
ػلن تھب ؛
ػوًوں هیبں ثیوی کی ىبػی کی ؿّبهٌؼی مے.

( )3کیب ربئے گب اوؿ  1ایک ىبػی کے تضت میکيي ؽیلی :
(هیں) مے کچھ ثھی ًہ اگـ ح) (ىـائٔ کے تضت ػفؼہ ( 2هیں) ( 2 ،ػوم) اوؿ  2کی ىبػی
کے ولت پوؿا ًہیں تھی ؛
(ػوم) ٍفـ کـًیی اگـ ح) (ىـائٔ کے تضت ػفؼہ  2کی ىبػی کے ولت پوؿا ًہیں کیب گیب.
ثيـٓیکہ میکيي  1ؽیلی ایک کے تضت ىبػی ىبػی کـے گب اوؿ ًہ ربئے ٍفـ ٍفـ کـًیی ٍـف
ػوًوں یب ورہ مے ایک ولت هیں هؼؾوؿ تھے افـاػ کی ثیویوں کی.
(( )4هیں) ایک ایکٹ کے اك کے تضت ىبػی  dezinmelosىبػی فـُ کے مبتھ
کـ مکتے ہیں کے هطبثك ثیوی کے ىوہـ یب پیو کی ػؿعوامت کی  ،پـ ػول هیں
پیؼا ہو  ،ہو تضلیل پـ ہے اعتالفبت  elbalicnocerriفهیي ہے کہ ؛
.iii

ایک ایکٹ کے اك کے تضت ىبػی  dezinmelosکب فیَلہ ایک تضلیل کی ٓـف
مے کیب رب مکتب روبػتوں کی ؿّبهٌؼی پیو کی ٓـف مے کی ثٌیبػ پـ  ،کے مبتھ
فـُ کئے گئے ٓـیمہ کبؿ کے هطبثك ثیوی کے اپٌے ىوہـ اوؿ آپل هیں هيتـکہ
ٓوؿ پـ کی ػؿعوامت پـ  ،کی ٓالق ؛

(ح) لوت هیں کچھ ولت کے لئے لبًوى کے ہوتے ہوئے ثھی هیں هوروػ کچھ  ،ایک
ىبػی کے لئے ًہ تو پبؿٹی هؼؾوؿی اًنبى کے مبتھ ػطب کیب ربئے گب ایک تمؼیـ ہے
کی ٓالق کی ثٌیبػ پـ هکول ٓوؿ پـ پـ گـوٍ ػومـے گـوٍ مے ہے کہ فهیي پـ.
(( )5هیں) ہے صکن کب کہبں مے لؼؿ ٓالق میکيي کے تضت  -ؽیلی (هیں) صَہ ًوجـ  4کی
افػواری احبحوں کی پیـوی تمنین کے ٓوؿ پـ کیب ربئے گب :
 .aىوہـ اوؿ ثیوی یب اك کے گے ثـلـاؿ ؿکھٌے کے توبم غیـ هٌمولہ ربئؼاػ  ،چل کے ؽؿیؼے
صبٍل کی  seinomهبل اوؿ اك کی ىبػی مے لجل ؛

(ة) غیـ هٌمولہ ربئؼاػ  ،ريگن اهالک اوؿ ىبػی کے  noitazinmelosکے ثؼؼ پبؿٹی کی
ٓـف مے ثھی صبٍل کـ لی  seinomربئے گب هؼؾوؿی کے لئے ىوہـ اوؿ ثیوی کو غوؿ
مے عَوٍی کے ػؿهیبى ثـاثـ تمنین مے هؼؾوؿی اًنبى کی ّـوؿیبت مے هتؼلك.
(( )6هیں) لؼؿ اهـ کب کہبں ؽیلی کے تضت ہے ٓالق  --لنووں (هیں) ہے اوؿ (ػوم) ػمؼ
ًکبس کب میکيي کی ربًت مے ثچے کی کنی ثھی صـامت  4فیَلہ کـػیب ربئے گب ثچہ اك
ٓـس ثہتـیي هفبػ کی ثٌیبػ پـ ؛
ثيـٓیکہ اك کے مبتھ هؼؾوؿی کی فود کو هؼؾوؿی اك کی یب اك کے لئے ٍـف امی ورہ مے
 ،گب ًہیں کھوًب صـامت ؿىتہ فوریت هیں مے کنی ثچے مے.
(ػوم) کوؿٹ کے هؼبهالت  ،هیں اینے توبم پیو کی گئی تو ػیں گے ثچہ کی ؿائے پـ غوؿ
کـًب کوىو کـًب ؛
(( )7هیں) کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کے مت فیَلہ کـًے ػیں گے کوئی صك ًہیں ہے :
(ایک) وٍ ہے ثچوں کی تؼؼاػ کی ؛
(ة) کے ػؿهیبى ایک ثچے کی هؼت کب ولت.
(ػوم) هٌبمت صکوهت  H30گے اك ثبت کب یمیي کے مبتھ لوگوں کو اك صَے تک ؿمبئی
صبٍل ہے هؼؾوؿی کی هٌَوثہ ثٌؼی کے ثبؿے هیں عبًؼاى اوؿ رٌنی کی هؼلوهبت کے
ؽیلی هیں هیں ؽکـ فیَلے کب صکن لیٌے کے اہل ثٌبًے هیں اى.
(( )8هیں) مے هؼؾوؿی کے افـاػ مت  ،عبً ٓوؿ پـ عواتیي اوؿ هؼؾوؿ ثچوں کو  ،ثچوں
کی پیؼائو پـ اى کو ثـلـاؿ ؿکھٌب ایک ػؿمت ؛
(ػوم) مے هؼؾوؿی اًنبى ًہیں ؿّبهٌؼی کب اظہبؿ اى کے ثغیـ کیب ربئے گب اوؿ اك
هوّوع کو کنی ثھی ٓـیمہ کبؿ ٓجی ثبًزھ پي تک لے مکتے ہیں یب رو لیڈف کے لئے.
ثيـٓیکہ ٓـیمہ کبؿ ٓجی اینے هیں همؼهبت کی ٓجی ّـوؿت کی ؿّبهٌؼی ولی ہے یب والؼیي کے
مبتھ رب مکتے ہیں کبؿکـػگی کب هظبہـٍ کیب ایک پـ هؼوولی.

هقیؼ یہ کہ اینب ٓجی ّـوؿت کی پـیکٹیيٌـ هنتٌؼ ٓجی ایک کی ٓـف مے ہے کب اػالى کیب.
اك ؿفق هیں مے کوئی ثھی عالف وؿفی کی ػفؼہ مقا کے تضت کئے ربئیں گے......
(ً )9گہجبًی کے ؿکھوالوں اوؿ هوُوع کے لئے ىـائٔ کے واؿڈ ایکٹ ًوجـ ( 8ہـ) اًنبى
کے  1890کے مبتھ تبکہ ایک کے لیے ػؿعوامت ػے صمؼاؿ ہے هؼؾوؿ ؛
ثيـٓیکہ کہ اك ٓـس کی ػؿعوامت ہے اك ىغٌ کی هؼؾوؿی کی ثٌیبػ پـ کیب ربئے گب اوؿ ًہ
اًکبؿ کـ ػیب.
(( )10هیں) لوت هیں کچھ ولت کے لئے لبًوى کے ہوتے ہوئے ثھی هیں هوروػ کنی ثھی
چیق کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کے توبم ثچے کے هفبػات کے صمؼاؿ ہوًگے مے اپٌبًے کے
لئے ایک مت مے فیبػٍ هیں گوػ لیٌے ًہیں ہے هخال ثچے کو رت تک ؛
(ػوم) لوت هیں کچھ ولت کے لئے لبًوى کے ہوتے ہوئے ثھی هیں هوروػ کنی ثھی چیق
کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کے تهبم ثچے کے هفبػات کے ػیٌے کے اہل ہیں ایک ثچے کو هیں
مت مے فیبػٍ هیں گوػ لیٌے ًہیں ہے اك ٓـس گوػ لیٌے رت تک ؛
(( )11هیں) مے هؼؾوؿی کب ثچہ ًہیں کی ؿّبهٌؼی کے والؼیي مے ػلیضؼٍ کیب ربئے گب
اوؿ ایک مے اك کے هبں ثبپ پـ ثغیـ کن اف کن رت تک اك ٓـس ػلیضؼگی اعتیبؿ هزبف یب
ػؼالت کے ایک ثچے کی ٓـف مے کے ثہتـیي هفبػ ہے کب اػالى کیب ربئے هیں ؛
(ػوم) ًہیں ثچے کے والؼیي هیں مے الگ کیب ربئے گب اوؿ مے کی ثٌیبػ پـ ٍـف اك کے
هبں ثبپ ػوًوں ایک یب ایک مے کی هؼؾوؿی کی اك هؼؾوؿی کی ثٌیبػ یب پـ.
اك ؿفق هیں مے کوئی عالف وؿفی  J30کے تضت ػفؼہ چالیب ربئے گب.
( )12هٌبمت صکوهت کے عبًؼاى کب آغبف کـیں گے اوؿ اى کی صوبیت کے لئے ثچوں کے
مبتھ هؼؾوؿی اوؿ عؼهبت  ،پـوگـام کے لئے فـاہن کی هؼلوهبت ؛
( )13کے مبتھ هؼؾوؿی کی ػوؿت ًہیں یب تـػیؼ کـیں گے هؼؾوؿی کی ثٌیبػ ہو پـ تؼلمبت
اوؿ هزجوؿ کـًے کے اٹھبًے کے کـػاؿ مے هتؼلك ہے  ،ثبپ کے گھـ والوں کو  ،ىبػی ؛

 .21زك اوس فشًچبئض کو وسصػ کے لیے کھڑے ہو  ،اًتخبثبت کے ػہذے ػواهی
( )1هؼؾوؿ ىغٌ ہـ هزجوؿ  ،هیں ہوتے ہوئے ثھی کچھ لبثو هیں کی ًوبئٌؼگی اى لوگوں کو
ایکٹ  )1950کے (ًوجـ  ، 43کی ًوبئٌؼگی اى لوگوں کو ایکٹ یب کنی ػومـے) ( 1951ء
مے ً 43وجـ لبًوى ولت کیب رب ؿہب ہے کے لئے ہے رو ًہیں ہے کن مے کن ػوـ کے مبل
اٹھبؿٍ صلمے هیں ہے کہ توبم اًتغبثبت هیں ووٹ ڈالٌے کے اہل ہو ربئیں گے صمؼاؿ ہو ربئے
ایک اًؼؿاد کے ٓوؿ پـ ووٹـ کـ ػیں گے اوؿ ؿہبئيی ػبم ہے کہ وٍ رل هیں ػاللے هیں
؛

( )2لوت هیں کچھ ولت کے لئے لبًوى کے ہوتے ہوئے ثھی هیں هوروػ کنی ثھی چیق مے
هؼؾوؿی ىغٌ رو ثھی (لیبم هیں کوئی تنلین کیب هیں وٍ ورہ مے ہے کہ یب ہے هؼؾوؿی
کـًے مے لبٍـ ڈال ػیب اى کے ووٹ اى کی ورہ مے هیں ىغٌ کے ػالد کے امتمجبل
کے اوؿ اك کے لئے ثـلـاؿ ؿکھب هکول یب ثٌیبػی ٓوؿ پـ ىـائٔ اوؿ ثیلٹ کے ؽؿیؼے ڈاک
کی ووٹٌگ کے افـاػ کے مبتھ ؽہٌی مے هؼؾوؿی کب صمؼاؿ ہوگب لیب ہے مـوے کے ولت
ووٹٌگ کے اك ٓـس فؼبل ہوں گے کو)  1951ء کے لوگوں کے کیب ربئے  ،کے تضت
ثٌبئے گئے لواًیي ًوبئٌؼگی ً 43وجـ ایکٹ (؛
( )3فود هیں کچھ ولت کے لئے لبًوى کے ہوتے ہوئے ثھی هیں هوروػ کنی ثھی چیق مے
هؼؾوؿ ىغٌ ًہیں کی لبًوى مبف اموجلی)  ،اموجلی ؿیبمتی ؿیبمتوں (کے ًباہل ہو ربئے گب
اوؿ هٌتغت ٓوؿ پـ ایک ًوبئٌؼٍ کوًنل  ،لوک مجھب کے (لوک) اموجلی ایک ؿیبمت اوؿ
لبًوى مبف ؿیبمت کی کوًنل اوؿ پـ هؼؾوؿی اى کی ثٌیبػ کے مت ٍـف عوػ صکوهت اوؿ
همبهی اػاؿوں کی ؛
 )1الیکيي کویيي ًے ػیں گے ( )4هؼؾوؿ (ثبت کب یمیي ہے کہ توبم پولٌگ کے افـاػ کی
ٓـف مے موزھ ؿہے ہیں مٹیيٌوں تک ؿمبئی کے لئے افـاػ کی اىیبء مت مے هؼؾوؿ
ہے اوؿ آمبًی مے ػول کـ ؿہے ہیں اًتغبثی مے هتؼلك ؛
( )2ؽیلی هیں هؾکوؿ ىـائٔ کے ثغیـ  ytilarenegکو تؼَت  --میکيي ( ، )1ؽیلی کہ
کویيي هیں ػول الیکيي کی ٓـف مے الؼاهبت کئے گئے  --هیں ىبهل ہوں گے صَے :
(ا) ؿیوپ پـ مت ثوت پولٌگ کی تؼویـ اوؿ ػمتیبثی ؛
(ة) پولٌگ ثوتھل مت پـ هؼؾوؿ افـاػ کو الگ لطبؿ کے لیے ؛
(د) کے کبغؾات اوؿ ثیلٹ کی ػمتیبثی کی  /یب الیکٹـاًک ووٹٌگ ثـیل هیں مے
هيیٌیں ػمتیبة هؼلوهبت کے 'کے اهیؼواؿوں ؛
(ػ) تـثیتی پـوگـام هؼؾوؿ کے افـاػ کی ّـوؿیبت کے ثبؿے هیں عَوٍی
افنـاى پولٌگ صنبك ہے.
( )3اگـ پـیقائڈًگ افنـ مے کن ہے هطوئي ہے کہ اك کو  ،کی ورہ مے هؼؾوؿ ىغٌ
کے مبتھ ایک ً ،ہ کے کـًے کے لبثل ًہیں هؼؾوؿی ہے پہچبى اك کے ؿیکبؿڈ یب ػالهبت
هیں ووٹٌگ کے ثغیـ هؼػ  ،کے افنـ ًے ٍؼاؿت ًـواچک کی اربفت ػیں گے ایک مبتھی
اك کو لے کے مبتھ ؿیکبؿڈًگ کی ٹوکـی کے لئے ووٹٌگ کو مبل کی ػوـ اٹھبؿٍ مبل
مے فیبػٍ  /ووٹ ڈال ؛
( )4کے مبتھ هؼؾوؿی اًنبى ہـ اًتغبة اك لئے کی ہے هنتضك یب اینومی ایيي تٌظین
کے ایک ؿکي کے کوئی ربئے فبؿم اوؿ.

زقہ چہبسم کی فالزیت کی تشلی

 22پشوگشام اعتسمبق اوس هؼزوس افشاد کی تؼشیف
ربى مے هؼؾوؿ  ssendnilbfaed ، ،فبلذ  ،ػهبغی همبثلہ هیں اًؼھب ؿہٌب ؛ مپیکٹـم کے
صبالت "کے مبتھ افـاػ کب هطلت آٹقم ؛ ًظـ  -ڈملیکنیب  ،کن" ( )1هیں اك صَہ کے ایکٹ
کے پـوگـام  gnisivedامتضمبق  ، ailihpomeahتیلینیویب  ،رؾام مے هتبحـ  ،تٌقل
موبػت ؛ تمـیـ تٌقل  ،هغَوً میکھٌے هیں هيکالت  rotomocol ،تٌقل  ،ػهبغی
ثیوبؿی  ،ىؼیؼ اػَبثی صبالت  ،ؽہٌی هٌؼتب  ،پٹھوں  ، yhportsydهتؼؼػ کبٹھٌی  ،ایک مے
فیبػٍ هؼؾوؿ ہے رو ؿکبوٹوں کو هغتلف مبتھ هیں ثبت چیت ػومـوں کے ثـاثـ کی ثٌیبػ
کے مبتھ پـ هؼبىـے هیں اوؿ هؤحـ ىـکت واال ؿوکتب ہے ؛
ثيـٓیکہ کہ هـکقی صکوهت کی ٓـف مے ہو مکتب ہے آالع کویٹی کے ایک هبہـ کی
مفبؿه کی فہـمت پـ هٌؼؿرہ ثبال هیں ًمٌ ثھی ىبهل کنی ػومـے مبل پبًچ کب ربئقٍ
لیٌے هیں ہـ ایک کے هبہـیي کے ؽؿیؼہ تزـثبتی ًوبئٌؼگی کب هوّوع اوؿ اك کے لیبم کے
لیے مبتھ همَؼ کے ثـاثـ ؛
( )2ایکٹ اك لبًوى کے ثؼؼ مے  ،هـکقی صکوهت کب صَہ تزـثبتی کی ورہ مے
ًوبئٌؼگی کـًے کے مبتھ ربئیں گے رنن هبہـیي پـ هيتول ایک هیں اك کب ػػوی ہے کہ
پـوگـام امتضمبق کی ّوبًت کـ مکتے ہیں رو هؼؾوؿ هبہـیي کے افـاػ کی ىٌبعت تیبؿ
ایک کے لئے ثڑے پیوبًے ٓجی هٌبمت موبری .اك ؿپوؿٹ کی تمـؿی کے صْوؿ عارقی
و فـهبًجـػاؿی اوؿ اك کے رنن کی هٌَوثہ تیبؿ کیب ربًب چبہئے تبکہ اك موبری ٓجی
پیوبًے پـ لبًوى کے ًفبؽ کے مبتھ ػول کے مبتھ کے لیے ػمتیبة ہے ؛
( )3صکوهت هٌبمت امتضمبق ہے  ،هیں  gnisivedپـوگـام هؼؾوؿی مے اك ىغٌ کی
ٓـف مے اہویت کی ورہ مے ہوں گے (هغلولبت ػیواؿ تزـثہ کی ىؼت کی صؼ تک ًمَبى
اوؿ کی .عبً ٓوؿ پـ ًمَبى کی ىؼت کے ىغٌ کے مبتھ ہـ ٓـف مے تزـثہ کبؿ
ػیواؿ کے پیوبًے پـ ًمَبى اوؿ همـؿ کے ٓوؿ پـ کیب ربئے گب ؛
( )4هٌبمت صکوهت کے ٓـیمہ کبؿ پـ فـُ کے مبتھ ہوں گے ًبهقػ هیں ہـ پٌچبیت ،
هیوًنپل هطلغ کیب اوؿ ػالقے هیں  ،صکبم کے هطبثك عٔ هیں هؼؾوؿی کب اعتیبؿ ربؿی کیب
ربئے گب رو یب صکبم ؛

 .5هيـوع ٓـیمہ کبؿ تو گھڑ لیب گیب ػیں گے رل ٓـس هؼؾوؿ کے افـاػ کی ٓـف مے
مـٹیفکیٹ کب صَول آمبى .مـٹیفیکیٹ کی هؼت کیب ربئے گب ًمٌ کی ًوػیت کے صوالے
مے همـؿ ہوًے)

 .6هؼیبؿ اوؿ ٓـیمہ کاؿ صَوں  -ؿوىٌی ڈالی هیں ؽیلی  ، 1995 denoitnemevobaکے
مبتھ ڈمیجلٹی ایکٹ افـاػ کے تضت هؼؾوؿ گب هیں مبتھ افـاػ کی ٓـف مے صبٍل کی
مـٹیفکیٹ هؼؾوؿی مے ًکل کی کوئی ؿاٍ ًہیں احـات پـ.

 23زك کی تؼلین کے لئے
 A23تؼشیفیں
( )1ثبة هیں اك  ،رت تک کہ صوالے مے ػومـی ٍوؿت کی ّـوؿت ہے :
(ا) 'کیپٹیؾي فیظ' مکول کی ٓـف مے هطلغ ػومـے مے فیبػٍ فیل کی فیل کب
هطلت ہے یب ػطیہ کی کنی ثھی ٓـس کی ؛
(ة) 'ثچے' مبل کے اٹھبؿٍ مبل کی ػوـ کب هطلت ہے ایک ؽیل هیں رو ہے
هؼؾوؿی کے ثچے کے مبتھ ؛
(ج) 'ولی' ثچے کب هطلت ہے کنی کی ػیکھ ثھبل اوؿ پـوؿه کـًے ایک ىغٌ
اوؿ لبًوى ثھی ىبهل ہے ایک لؼؿتی ولی  ،ایک یب ػؼالت کے ًگہجبى همـؿ کی
ٓـف مے ایک ؛
(د) 'پبکغتبى عکول'  yltnanimodہے کنی ایک یب عبً ٓوؿ مے کہ ؿہے ہیں
کے ػائـے هیں تؼلیوی اػاؿٍ فـاہن کـًے کی ثٌیبػی تؼلین کے امکولوں کو ثھی
ىبهل کـیں گے ایک کلوهیٹـ ہے یب حبًوی رل کی کلوهیٹـ تیي ًَف لطـ ایک کے
اًؼؿ تؼلین کے هٌبمت اوؿ مبتھ هؼؾوؿ آالت مے لیل کـًے کے ثچوں فـاہن کی
تؼلین کے لئے هؼؾوؿ ثچوں کے لئے کیٹـًگ ؛
مکول کے لئے هیں ػاللوں کے مبتھ ربًے کب عطـٍ ػؿگن  ،هٹی  ،میالة  ،کوی
کی مڑکوں ػومـے عطـٍ یب کنی ثچے یب ؿکبوٹ کے لئے ًمطہ ًظـ هیں گھـوں
مے اى کے لئے هٌبمت صکوهت اوؿ ٓـیمے مے اك ٓـس ایک امکول گے تاله
هیں عطـات هخال مے ارتٌبة ؿکبوٹوں یب ہبمٹل کی تؼلین کی ثٌیبػ پـ تؼلین کو یمیٌی
ثٌبًے کیلئے هنلنل  ،گھـ یب ًکبلٌب کنی ػومـے اینے ػول کی صکوت ػولی یب.
(ای) 'والذیي' ثچے کب هطلت یب تو لؼؿتی یب گوػ لیٌے کے والؼیي یب اى کے لؼم هبں
یب ثبپ ؛
(چ) 'ثٌیبدی تؼلین' کالك آٹھویں پہلی کالك تک کب هطلت ہے تؼلین کی ٓـف مے ؛
(ص) 'عکشیٌٌگ طشیمہ کبس' کب ٓـیمہ ایک ثے تـتیت کے ػالوٍ  ،کے لئے اًتغبة
کے ٓـیمہ کبؿ کب کوئی هطلت ػاعلہ کے ایک ایک ثچے پـ ؛
(ک) 'ثبًوی تؼلین کی' ٓجمے کے ثبؿہویں ًویں کالك کے هطلت کی تؼلین مے ؛
(هیں) 'خقوفی ٹیچش' هؼؾوؿی ىبهل امبتؾٍ  ،تـثیت  ،ومبئل کے عطبة مے افـاػ
کو تـثیت رٌـل کے ثچوں کے مبتھ کی ّـوؿت ہے میکھٌے عبً اوؿ ؛

(خووں) 'هخقوؿ اعکول کی' هؼؾوؿی کب هٔلت ہے ایک امکول لبئن کے مبتھ
اوؿ ٓلجبء کے لیے ہی چال ؛
(ک) 'زوبیت' کب هطلت ہے :
(هیں) تؼلین اوؿ تـثیت ّـوؿی تؼلیوی تؼلین کے ہیں رو تؼلین کے ؽؿیؼے
هٌبمت کی ٓـف مے هطلت ہے اوؿ ٓـیموں هیں مے ؿاثطے ؛
(ػوم) کی فـاہوی کب هطلت ہے اوؿ هفت ٓـیمے مے ؿاثطے هٌبمت
اهتضبًبت اوؿ تـثیتی هواػ هیں ػؿوافے کی کتبثوں کے لئے هواػ تیبؿی ؛
(ح) یب اػلی تؼلین کے میکٌڈؿی  ،پـائوـی کی تکویل کے لئے هؼؾوؿ افـاػ
کے مبتھ کی ٓـف مے هفت فـاہن کی هؼػگبؿ آالت کی ّـوؿت ؛
(ح) کے ٓوؿ پـ ّـوؿت مے هتؼلك اػبًت کی فـاہوی اوؿ ػیگـ تکٌیکی
لپکبؿ کی ؛
(همبثلہ) هیں ىبهل امکول کی مہولیبت ًمل و صول کے لئے ثچوں کو یب
تـغیجبت کے هبلی کی ٍوؿت هیں هتجبػل ثچوں کو فؼبل ثٌبًے کے والؼیي
مے اولیبء اوؿ ؛
(ىين) هؼؾوؿ لڑکیوں اوؿ ػوؿتوں کو تـریش کے مبتھ وظیفے مے هؼؾوؿ
ٓلجب کے لیے ؛
(مبتویں) اّبفی هٌبمت ٓوؿ پـ اهتضبًبت کے ولت اوؿ تزـثوں کب م ثـائےهکول ؛
(ہيتن) اوؿ اهتضبًبت ٹینٹ ہزوں کی هـاػبت لکھب هیں کبم  ،؛
کی ٓـف مے امکول کی اًتظبهیہ کی ّـوؿت (ًویں) ؿعَت ػے ػی
ربئے مے ػومـے اوؿ ایک مے تینـا کوؿك فثبى اگـ تو هطلوثہ ثچہ ہے
موزھب اوؿ والؼیي یب مـپـمت کی ؛
(ایکل) هٌبمت ٹیکٌبلوری مبهبى رل هیں ىبهل هْبهیي کی مت میکھٌے
هیں هؼػ کـتب ہے  ،لیکي ًَبة ًہیں مبئٌل تک ہی هضؼوػ ؿیبّی رغـافیہ
 ،هؼبىیبت اوؿ ؛
(گیبؿہویں) هیں کالك کے هوافمت ّـوؿی ٓجؼی ؛
(ہبئی مکول) اوؿ کوئی هٌبمت تؼلین اػلی اوؿ حبًوی ثٌیبػی اهؼاػ کی
ّـوؿت کے لئے هکول کی.
 B23تؼلین هٌبعت سعبئی کے لئے
( )1هؼؾوؿ افـاػ کی ثٌیبػ هؼؾوؿی پـ تؼلین کب ًظبم مے اعـاد ًہیں کـیں گے  ،اوؿ هٌبمت
صکوهت ایک مے هؼؾوؿی تک ؿمبئی کے لئے ہے هؼؾوؿ کے مبتھ  ،ري هیں لڑکیبں اوؿ

عواتیي کو هٌبمت اوؿ تفـیك کے ثغیـ تؼلین  ،پـ اك ثبت کب یمیي کـیں گے کہ لوگوں کو توبم
هیں مت کی ثٌیبػ ایک ہی مطش پـ  ،ػومـوں کے مبتھ ؛
( )2هٌبمت صکوهت اوؿ امٹیجليوٌٹ هؼؾوؿ ثٌیبػی اوؿ حبًوی تؼلین کے لئے توبم ثچوں کو
الفهی هفت اوؿ اك ثبت کب یمیي کـیں گے ؛
صکوهت اوؿ لیبم ( )3هٌبمت ولت ػیں گے اك ثبت کب یمیي ہے کہ هٌبمت همَؼ میکھٌے
کی فًؼگی ثھـ کی تؼلین پـ هجٌی ہے :
 ،ثٌیبػی آفاػی اوؿ اًنبًی تٌوع کے صموق (ایک) اوؿ ٍالصیت کی هکول تـلی
اًنبى کی ػمل کے لئے اًنبًی اصتـام کی هْجوٓی کب ولبؿ اوؿ عوػ کو لبثل  ،اوؿ
؛
(ة) رنوبًی ٍالصیتوں اوؿ ؽہٌی ٓوؿ پـ اى کے مبتھ مبتھ تـلی کے افـاػ کی
ٓـف مے هؼؾوؿی کب اى کی ىغَیت  ،في اوؿ تغلیمی ٍالصیتوں  ،کے ٓوؿ پـ
کی ٍالصیت هکول  ،اى کے لئے ؛
(د) هؼؾوؿ افـاػ کو فؼبل آفاػ هؼبىـے ایک هیں ىـکت کـًے کے هؤحـ ٓـیمے
مے.
 C23هیں تؼلین سہبئؼ هٌبعت
 .1هٌبمت صکوهتوں اوؿ امٹیجليوٌٹ کی ّـوؿت ہے تؼلین کے ؽاتی ؿہبئو گب کہ اك ثبت کب
یمیي هٌبمت ہے کی ہـ مطش پـ ّـوؿیبت کو ہے ثيـٓیکہ ًظبم اى کے لے رب  ،هیں غوؿ
رٌل هغَوً ؛
 .2هٌبمت صکوهتوں اوؿ امٹیجليوٌٹ ىبهل ہوں گے اك ثبت کب یمیي کے مبتھ افـاػ اك کے
اًؼؿ  ،تؼلین مے هتؼلك اػبًت هؼؾوؿ صبٍل ؽاتی ًظبم هکول کی  ،هیں اى کب اٍل همَؼ
کے مبتھ کی مہولت اى کے هطبثك هوحـ تؼلین فـاہن کی هیں هبصول  ،تـلی اوؿ موبری
تؼلیوی کہ فیبػٍ مے فیبػٍ ؛
( )3هیں صکن هؼؾوؿ کے لئے افـاػ کی تؼلین هٌبمت یمیٌی ثٌبًے کے لئے  ،هوفوں
صکوهتوں اوؿ امٹیجليوٌٹ  ،لے گب الؼاهبت ثھی ىبهل ہیں :
(ایک) رـهـىک کی صوبیت اوؿ روڑ کی مہولت میکھٌے کی ثـیل  ،هتجبػل
مکـپٹ ہے  ،اوؿ  evitatnemguaهتجبػل مہولت اوؿ فیبػٍ مے فیبػٍ  ،اك کب
هطلت اوؿ ىکل کے ؿاثطے اوؿ والفیت اوؿ ًمل و صـکت هہبؿت  ،؛
(ة) کویوًٹی ثہـوں کی مہولت کے میکھٌے کی لنبًی تيغٌ کو فـوؽ ػیٌے کی
اوؿ کی ػالهت فثبى ؛
(د) کے کبم هیں تؼلین کی مطش ثھی ىبهل ہے  ،امبتؾٍ کے امبتؾٍ کے مبتھ هیں ہیں
رو هؼؾوؿ  ،هنتٌؼ ػمتغٔ فثبى اوؿ  /یب مت پـ ثـیل  ،اوؿ کبم کـًے والے اوؿ
ػولے کے پیيہ وؿ ؿیل گبڑی.

D 23
کے ثچے کو اعتسمبق
ہـ ثچے کو ثؼؼ هیں ہے تؼلین مبل امکول هیں ایک هٌبمت پڑوك الفهی ہوں گے
ہے کوئی صك کو هفت اوؿ یب رت تک تؼلین حبًوی کی تکویل کی اك کے رو ثھی اك
کے هٌتغت کی ٓـف مے کے ٓوؿ پـ یب هغَوً امکول کی  ،والؼیي کی اٹھبؿٍ
چھ اوؿ کی ہو یب ولی  ،ػوًوں کے ػؿهیبى کی ػوـ هیں (ثھی)
 .1کوئی ثچہ تؼلین میکٌڈؿی اوؿ پـائوـی اك لنن کے کنی ثھی کـیں گے ؽهہ ػاؿ اػا کـًے
کی فیل کو هکول کـًے مے  ،امے ؿوکٌے کے القام یب اعـاربت رو کـ مکتے ہیں.

23E
کی الگ اى کب زك
اگـ ایک ثچے کو ػاعل کـًے کب مکول ًہیں کیب گیب ہے پـ مبل کی ػوـ همـؿ ہے یب ػاعل کـایب گیب
تھب لیکي ػوـ اك کے لئے هٌبمت تھی ٓجمے کے ایک کـًے کے لبثل ًہیں هیں ػاعل کـًے کب م
ثـائےهکول اپٌی ربئے ثچے ہوں گے اك ٓـس کی تؼلین تو هؼؾوؿی اك کی ورہ مے.
ثيـٓیکہ  ،رہبں ایک ثچہ ثچہ ہے اینے ٓجمے کو ثـاٍ ؿامت ثھـتی کے لئے ایک ػوـ
هٌبمت تـثیت کے لئے هٌبمت صك ہے ایک کے لئے ىـکت کی هؤحـ کـًے کے لبثل.
هقیؼ ىـٓ  ،کہ  denoitnemerof aٹـیٌٌگ تـثیت کی کبؿکـػگی اینی کے ؽؿیؼے فـاہن
کیب ربئے گب هطلت کے لئے کی هواٍالت اوؿ هیں ایک تـثیت اوؿ آالت مے لیل فثبى
رل هیں امبتؾٍ کی ٓـف مے ثچے کو موزھتب ہے.
23 F
کی هٌتملی کب زك
کہبں ایک ثچہ رل چیق کی ورہ مے امکول ػومـے کے لئے الفم ہوتب ہے ایک کی
هٌتملی مے اك کے لئے ایک ػومـے کی ورہ مے هؼؾوؿی یب پھـ کنی اینے ثچے کو
لئے ربئیں گے ٓلت کـًے کب صك ہے ایک ٓـس کی هٌتملی اوؿ مکول ہے رہبں ثچے کی
تَؼیك کی هٌتملی ربؿی ایک هیں ػاعل ہوں گے فوؿی ٓوؿ پـ آعـی تھی همَؼ ًے کہب.
ثيـٓیکہ کہ مٌؼ صبٍل کی هٌتملی کی ًبکبهی کے لئے یب پیؼاواؿ کو هٌتمل ہے ثچے کو
رہبں مکول گے ًہیں کیب ربئے ایک تبعیـ کی فهیي کے لئے یب اًکبؿ ػاعلہ کو.
23 G
زك عکولوں هیں هؼبوًت کے لئے

 .1ہـ ثچہ تؼلین ہے میکٌڈؿی اوؿ پـائوـی هٌبمت هؼػ کے لئے کی تکویل کے اوؿ  ،کبفی کی
ّـوؿت کب صك صبٍل کـًے ؛
 .2مے هؼؾوؿی اًنبى ہـ تؼلین ہے اػلی کی تکویل کے لئے کبفی اوؿ هٌبمت هؼػ کے لئے ،
وٍول ّـوؿی کـًے کب صك ؛
 .3ہـ ثچے کو ؿمبئی صبٍل ہے ػوبؿات کے امکول کب صك تک ؿمبئی کے توبم مکول کی
ػوبؿات اوؿ هوفوں ثٌب صکوهتوں کی ؽهہ ػاؿی ایک اوؿ میٹ اپ ہے.
23 H
پشی  --عکول کی تؼلین
ایک کب صك ہے چھ مبل کی ػوـ کے تؼلین  --مکول مے پہلے کی هفت ثچپي کی ػیکھ ثھبل
اوؿ ًیچے ہـ ثچہ.
23 I
تؼلین اػلی زك کے لئے
 .1مے هؼؾوؿی اًنبى ًہیں  ،هؼؾوؿ عواتیي مویت  ،هؼؾوؿی کی اى کی ورہ مے ایک اػلی
تؼلین کے اػاؿے هیں ػاعلہ مے اًکبؿ کیب ربئے گب اوؿ اگـ وٍ تضت پوؿی کے لئے اك
ٓـس کی ّـوؿیبت توبم ػاعلہ وہبں کے لواًیي کے ٓوؿ پـ تـهین کے ؽؿیؼے اك ایکٹ یب
کنی ؛
ثيـٓیکہ  ،اگـ مے هؼؾوؿی اًنبى کی ّـوؿیبت کو ػومـے وٍ مت پوؿی اگـ ػاعلہ هیں
اینی تٌظین تھی کـًے مے لبٍـ ٓلت ػیب ربئے فـُ اػلی تؼلیوی اػاؿے هیں پہلے یب
ػوـ ایک ػاعلہ کے لئے اینے ہوں گے ػاعلہ تو وٍ.
 .2توبم هٌبمت صکوهتوں یب تؼلیوی صکبم مکتب ہے اگـ وٍ اػاؿے تؼلین کے لبثل موزھے
ثڑھبًے کے ایک اػلی هیں ػاعلہ صبٍل تٌوع رو کے فـوؽ اوؿ هنبوات کے هولغ پـ
هؼؾوؿ کی ٓـف مے لوگوں کو صبٍل کـًے کی ّـوؿت آؿام کے هطبثك هؼیبؿ کی اہلیت
کن اف کن هيـوع ػول.

تؼلیوی اداسے ہبئش  J23ثکٌگ هیں
اػلی تؼلین کے توبم اػاؿوں کے هؼؾوؿ کی کل هیں ًينتیں افـاػ کے لئے ہـ کوؿك فیَؼ
مے چھ مے کن ًہیں ؿیقؿو ہوں گے.

اػلی تؼلین هیں  K23عپوسٹ

 .1تؼلیوی  noitutitsnoاػلی ہـ کنی کے لئے ایک الگ اى اهتصبى کے لئے اًنبى کے مبتھ
هؼؾوؿی ظبہـ ہوًے کے اهتضبى کی اك ٓـس کے همبٍؼ کے لئے ّـوؿی اوؿ هٌبمت هؼػ
کے لئے  ،کـًے کے لئے کبفی کب صك ہے ایک ؛
 .2ہے تنلین کیب اًنبى کی هؼػ کی ّـوؿت اینی ہے رل کے لئے هکول ًَبة کے  --اوؿ
مہ ًَبة اوؿ اك کے لئے کنی ػومـے اّبفی  --صنبك ہے  --رٌل ّـوؿی اوؿ تنلین
کے ایک اػلی تؼلیوی اػاؿے ایک ہے هوفوں  ،ػؿمت کـًے کے لئے کبفی ہے رو ہـ
اًنبى کے مبتھ هؼؾوؿی کی ًَبثی مـگـهیوں هیں رو اًہوں ًے اػاؿے کی ًوبئٌؼگی کـتب
ہے اك ٓـس.
23 L
کے اعبتزٍ لبثلیت
( )1ہـ امکول اوؿ اػلی تؼلیوی اػاؿٍ هؼؾوؿ کے ٓبلت ػلووں کی ّـوؿت ہے گب ہے ایک
ػولے کی تؼلین کے لئے رو پوؿا تـثیت اوؿ اہلیت ّـوؿی ؛
( )2توبم امبتؾٍ کالك کو ىبهل کـًے هیں هؼؾوؿ ٓبلجہ کے مبتھ پڑھبًے کے لئے ہوًب
چبہئے تـثیت یبفتہ.

23 M
هیں عکول کی عہولیبت
اہلیت اوؿ فـُ کیب ربئے تـثیت کے ٓوؿ پـ کـ مکتے ہیں ّـوؿت ہے رو امبتؾٍ اوؿ ہـ
امکول گے ثـلـاؿ ؿکھٌے کے هؼؾوؿ اینی هٌبمت ٓبلت  --کے مبتھ امتبػ ٓبلت ػلووں کے
ػؿهیبى تٌبمت .ثبة اك هیں تؼیي کے تٌبمت هیں هٌبمت اتھبؿٹی ہوں گے اك ثبت کب یمیي کـًب
چبہئے کہ تٌبمت کیب ربئے تو لبثل ثٌبتب ہے اك کے کہ آپ اك هغَوً هظٍوً تؼلین هؼؾوؿ
کـًے کے مبتھ لوگوں کے همبٍؼ تک پہٌچٌے.
23 N
همبهی عشوے
مکولوں عبً ًفبؽ کے ثؼؼ مے لبًوى ایکٹ کی اك مے پہلے اك کی یب هـاکق پبکنتبى مکولوں
ومبئل گے هٌبمت صکوهت اًؼمبػ همبهی همـؿ کـًے کے لئے پوؿے کے لئے هلک هیں مـوے کی
مطش کے لـیت تـ ہے کے لیبم کے لئے تؼلین کے هکـ رنوبًی هوروػگی کے ثچوں کے مبتھ
هؼؾوؿ اوؿ کـ مکتے ہیں رینب کہ ہو کیل.

23 O
خقوفی عکولوں اوس اعٹیجلؾوٌٹ کے پڑوط عکولوں  ،وعبئل کے هشاکض
گے صکوهت کے لئے هٌبمت  ،لے آؤٹ کے همبٍؼ کے اك ایکٹ کے :

(هیں) هؼؾوؿ لبئن پڑوك امکولوں اینے توبم اوؿ اوؿ عَوٍی مکولوں فـُ ہو
اًؼؿ کی اینی صؼوػ یب ػاللے کے ایک پڑومی کے ٓوؿ پـ کـ مکتے ہیں افـاػ
کے مبتھ مت تؼلین فـاہن کـًے کے لئے آالت مے لیل ہوں گے مکولوں ؛
(ػوم) ومبئل کے مکولوں کے پڑوك هیں هـاکق لیل مے هطلوثہ افـاػ کی تؼلین اى
کے پیچھب کـًے کی هیں امبتؾٍ اوؿ ٓبلت ػلووں گے صوبیت اوؿ رو مبهبى ؛
(ػوم) هؼؾوؿ تـلی کے مبتھ ثچوں اوؿ ًفبؽ کے هؼیبؿ کو مکھبًے کے لیے امبتؾٍ
کی تـثیت کے لیے ؛
(ح) هؼؾوؿ ثچوں کو فـاہن اًفـامٹـکچـ مویت مکول کی ػوبؿات کی هتولغ  ،تؼلین
رو کو مکھبًے کے لیے تـثیت اوؿ اہلیت ؛ میکھٌے کے مبفومبهبى اوؿ کنی
ػیگـ تؼلیوی حبًوی اوؿ پـائوـی کی تکویل هیں مے هؼؾوؿی کب ثچہ اىیبء ّـوؿت
کی صوبیت کب ؛
(ح) اك ثبت کب یمیي اوؿ هؼؾوؿی کی ًگـاًی  ،الگ اى کی هوروػگی کے مبتھ ثچے
کو حبًوی تؼلین کی ہـ اوؿ کے اثتؼائی تکویل اوؿ ؛
(آٹھ) اك ثبت کب یمیي کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کی تـثیت کے لئے تؼلین اوؿ ػمتیبثی
کے امبتؾٍ کی کبفی تؼؼاػ کی اہلیت ّـوؿی ہے رو ؛
(وی) هؼؾوؿ ثچوں کے مبتھ کی فـاہن کی مہولیبت کی تـثیت کے لئے ّـوؿت کو
پوؿا کـًے کے لئے کـ ؿہے ہیں تـثیت یبفتہ وٍ ہے کہ اك ٓـس امبتؾٍ ؛
(ىين) اػاؿوں کے امبتؾٍ کی تـثیت کی تؼؼاػ لبئن کبفی اوؿ هؼؾوؿی کی هؼػ لوهی
اػاؿوں اوؿ ػومـے ؿّبکبؿ کے مبتھ ٓلجبء تٌظیووں کی تـلی کے لیے ػمتیبة
ہیں امبتؾٍ پـوگـام تـثیت هہبؿت هیں تـثیت عَوٍی تؼلین امبتؾٍ عبً ّـوؿی
ہے کہ اتٌی ؛
(ًویں) کالك ؿوم تیبؿ کـ چلٌے اوؿ لبئن ایک ربهغ هبمٹـف کی ڈگـی اوؿ اًڈؿ
گـیزویٹ هیں ایک تؼلین رل هیں هؼؾوؿ ثچے کی ّـوؿیبت کو پوؿا کـًے کے
لئے ٹـیٌوں کے توبم امبتؾٍ اوؿ
اك ٓـس ػیگـ اىیبء کے ٓوؿ پـ کـ ؿہے ہیں ّـوؿی هؼؾوؿی اًنبى کے مبتھ یب
ثچے ػیٌے کی ایک یب اوؿ تـلی پؾیـ ڈیقائي همَؼ کے (ایکل کے لئے) ىـوع یب
ؿاٍ ایزٌنیوں کو ىـوع کی تضمیك کی ٓـف مے مـکبؿی اوؿ غیـ  --مـکبؿی
ًئے  ،هؼػگبؿ هواػ کی تؼلین تؼلین ایڈف  ،عبً  ،آالت کی صوبیت کی تؼلین اك کی یب
ّـوؿت پوؿی کـ اك کے.
P 23
کی ثٌیبدی رهہ داسی

یہ ولی یب هیں ػاعل فـهب ػے ولی کیب ربئے گب یب ہـ والؼیي کی ؽهہ ػاؿی کے ثچے مکتب
ہے اك کی ؿاٍ هیں ػاعل کئے اى کے یب یب کے ٓوؿ پـ واؿڈ  ،کیل کی عَوٍی یب ربئے
 ،کے لئے ایک هٌبمت پڑوك مکول مکول کے ٓوؿ پـ والؼیي مکتے کیل یب ہو کے ٓوؿ
پـ هٌتغت کی ٓـف مے تؼلین اوؿ حبًوی پـائوـی کے ثچے کے لئے همبٍؼ کی تکویل کی
23 Q
کیپٹیؾي فیظ
کوئی مکول یب ىغٌ کب ٓـیمہ کبؿ ایک گب اػتـاف کیب  ،رجکہ ثچے کی امکـیٌٌگ کی
فیل اوؿ هوّوع کے ثچے یب اك کے والؼیي یب مـپـمت کی کوئی کیپٹیيي  ،روغ کوئی.
23 R
ًہیں زشاعت
کوئی ثچہ ًہیں ہے  ،مکول کے ایک ثھـتی هیں رو کالك ایک هیں ہوں گے واپل هٌؼمؼ ہو یب تؼلین
مے ثبہـ ًکبل ػیئے مکول میکٌڈؿی پـائوـی اوؿ لجل کی تکویل.
23 S
کیپٹیؾي فیظ
کوئی مکول یب ىغٌ  ،ثچے تھوڑی ػیـ کے اػتـاف  ،ػول کی امکـیٌٌگ کی فیل یب هوّوع
کے ثچے یب اك کے والؼیي مے کوئی کیپٹیيي گے روغ کوئی.
23 T
ہشاعبں رہٌی زشهت کی خغوبًی عضا یب
ًہیں ثچے ؿہبئو هؼمول کو ًہ هبى کـ ورہ کی هؼؾوؿی یب رنوبًی کے تضت کیب ربئے گب
اوؿ مقا کی ٓـف مے ہـامبں کئے ربًے یب ؽہٌی.

23U
تفشیر ثمبفت کھیل
توبم مکولوں ػومـوں گے اك ثبت کب یمیي کے مبتھ ثچوں کو اك کے مبتھ کی ثٌیبػ هؼؾوؿ
ثـاثـ پـ ایک مـگـهیوں هیں  ،کھیلوں کی تفـیضی اوؿ تفـیضی صَہ لیٌے کے صك هیں
ًہیں ہوں گے.

23U
اعکول هیٌدوٌٹ کویٹی
( )1والؼیي یب هؼؾوؿ ثچوں کے مـپـمتوں  ، 2009لبًوى کی تؼلین کیب ربئے گب اوؿ اؿاکیي
الفهی اوؿ ػفؼہ کے تضت لبئن کویٹیوں کے مکول کے اًتظبم کی هفت  21کے صك کے
ثچوں کے لئے ؛
( denoitnemerofa )2کویٹیوں پؿ فیَؼ هؼؾوؿ ٓلجبء کے ًگہجبى یب کے والؼیي کو مکول
هیں ٓبلت ػلووں کی ٓـس تٌبمت تٌبمت کیب ربئے گب ؛
ثيـٓیکہ کہ اك مے ہو ربئے گب والؼیي مے کن ػو گے اك ٓـس یب مـپـمتوں کویٹی کے
هؼبهلے هیں ًہیں.

23 V
عکول کی تشلی کی هٌقوثہ ثٌذی
( )1توبم امکول کی تـلی ؽیلی کے تضت تیبؿ کی هٌَوثہ ثٌؼی  --میکيي ( )1ثچوں کے
صك کے  22کی ػفؼہ کب  ،کے لئے هفت اوؿ الفهی تؼلین ایکٹ  2009کے لئے ّـوؿی
ہوں گے ؿیبمت کے مت رو تمبّے ہیں :
(هیں) لبثل ؿمبئی ثٌبئیں کہ رل مکول کی ػوبؿات کی ؛
(ػوم) ثچوں کو هؼػ فـاہن ٓوؿ پـ  G23ػفؼہ کب ؽکـ کیب م یں اوؿ
(ح) کوئی ثھی ػومـے کی ّـوؿیبت کو رو هؼؾوؿ ثچوں کے لئے ّـوؿی ہیں.
افالزبت کویؾي کی تؼلین  X23اعٹیجلؾوٌٹ کے
اك مبل تیي مے کیب ربئے گب اوؿ لبئن ایک کن ً ،ہ ولت کی تؼلین ؿیفبؿم کویيي اك ىغٌ کے لئے
هؼت مے فـاہن کی هؼلوهبت  ،رینے کے ؽؿیؼے کـ مکتے ہیں هـکقی صکوهت.
 .1کویيي کے والؼیي  ،ثچوں اوؿ غیـ هؼؾوؿ امبتؾٍ اوؿ  ،ىـکت  ،هؤحـ ىبهل ایک هوکٌہ
فیبػٍ مے فیبػٍ صؼ تک کـے گب  ،ري هیں غیـ فؼبل کـ ػیب پبلینیوں کے توبم امٹیک
ہولڈؿف کے ػول کے پـوگـام اوؿ هتؼلمہ کی تيکیل  ،اوؿ ػول کی ًگـاًی کے ًَبة اوؿ
؛
 .2ؿیفبؿم کویيي تػلین کی ىـائٔ کے صوالے کیب ربئے گب :
 .aکـًے کے لئے تزـثبت کب ربئقٍ لیٌے ؿہتے تھے هوروػٍ اى کے اوؿ هؼؾوؿ کے
افـاػ کے ًمطہ ًظـ مے ًَبة کیب رب ؿہب ہے گوػ هیں مکولوں ؛
 .bکـًے کے لئے ؿواػاؿی کو فـوؽ ایک اوؿ تٌوع کی اوؿ تؼـیف اهتیبف ىبهل کی
ثٌیبػ پـ ًَبة پـ غیـ کے اٍولوں کی ؛
 .cثٌبًے کب ٓـیمہ تؼلیوی مفبؿىبت پـ کی تؼلین کے لئے ہو اپٌبیب اوؿ ًَبة ىبهل
اینے لوگوں کی هؼؾوؿیوں کے مبتھ میکھٌے کی ٓـف مے لوگوں کو ؛

 .dکـًے کے لئے تؼلین کے هـکقی ػھبؿے هیں کی ربهغ ًَبة یکزہتی کو اپٌبًے
اوؿ اك کے لئے تزویق ہے کہ ٓـیمہ اوؿ تـلی کی ًگؿاًی ؛
 .eمفبؿىبت ػیں اك ٓـس ػومـے کے ٓوؿ پـ کویيي ّـوؿی غوؿ کـ مکتے ہیں.

 .3کویيي ًے ؿیفـًل اوؿ مکتے کب آغبف هطبلؼہ تزقیہ کب یب لے کنی ػومـے الفبظ اك کے
همبثلے هیں کنی کبم کی کبؿکـػگی کے لئے ّـوؿی ہو مکتی ہے کہ ٓـیمہ.

 24سوصگبس کبم  ،اوس کبسوثبس
 A24هیں سوصگبس ڈعکشیوی ًیؾي غیش
( )1مے هؼؾوؿی اًنبى ًہیں امٹیجليوٌٹ کنی ثھی ثھـتی هیں ہوں گے چہـے تؼَت ،
تـلی  ،اوؿ هیں هیں پیؼا ہوًے والے هتؼلك هؼبهالت کے ػومـے ػوؿاى ؿوفگبؿ کے  ،کے
ؽؿیؼے کی لوجبئی یب اك کے .،
( )2کوئی ثھی ىغٌ یب هنتـػ کـ ػیں گے اك کو کنی کے ًتبئذ یب  ،کب ىکبؿ هؼؾوؿی کو
ٍـف امی پـ لطبؿ هیں کوئی کوی کی ثٌیبػ کب صَول کنی ثھی :
ثيـٓیکہ کہ اگـ کنی ثھی هالفم کو هؼؾوؿی اك ًَبة کو ًمَبى هیں ػبم ٓوؿ پـ یب کے
تضت غلٔ فوؿ ػیب ربتب ہے کے ًتیزہ کے ٓوؿ پـ کی هالفهت  ،اینے هالفهیي کی صوبیت
کبفی کے مبتھ لطبؿ کی امی پـ ایک پومٹ کے لبثل کیب ربئے گب.
( )3توبم اػاؿوں کی هالفهت کی کنی ثھی مطش پـ ٓـیمے مے مہولت فـاہن فـهبئیں گے
کنی کی هٌبمت ؿہبئو هیں افـاػ کے مبتھ لے کـ هؼؾوؿی هضـوم ًہیں ؿہے ہیں هؼؾوؿی
افـاػ کے مبتھ اك کو اك ثبت کی ّوبًت الؼاهبت کبفی.

وضبزت
(' )1کبفی عہولیبت'  ،ىبهل ہیں  ،لیکي ّـوؿی ہے کے ثبؿٍ هیں ّ ،ـوؿی مہولیبت ًہیں
ہیں هضؼوػ کـًے کے ؿفق مے ّـوؿی آالت  ،کبفی تؼؼاػ هیں ٍضت کی ػیکھ ثھبل کب
مبهبى اوؿ ولت کے لئے ػوبؿات هیں اك ثبت کب یمیي ؿمبئی هیں کبم کـًے کی رگہوں ،
لچکؼاؿ کبم تجؼیلیبں رنوبًی ًگـاًی  ،هنلنل صوبیت یب کوئی اًتظبم یب مہولیبت کے ٹینٹ
مے هتؼلك عؼهبت اك ٓـس ػومـے اوؿ تغلیك کے لئے هنبوات کے ملنلے هیں همبثلہ
ػوام کی عؼهت کے اهتضبًبت.
( )2مے هؼؾوؿی اًنبى کوئی ثھی  ،اگـ ٓلت کی ربتی ہے اہل کے لئے کنی ثھی رو
پومٹ ثھـ مے  ،هٌتغت اگـ گی پومٹ کـًے کے صك ہے ًظـ کے لئے اًتغبة اوؿ پکڑو.

 .3ایک اًنٹبلیيي هؼؾوؿی کے مبتھ اًنبى کی هٌتملی ایک ًہیں ہوں گے هؼؾوؿی رت تک
اینی کے مبتھ کی هٌتملی ىغٌ کی  seicnegixeثي ربتب ہے ّـوؿی کی ورہ مے کے
پبك اوؿ هہبؿت کب کبم .تمـیت هیں ہے کہ هٌبمت ؿہبئو ثھی لنن کی تکلیف ػوؿ ًہیں فـاہن
کـ مکتے ہیں اپلجؼیبں کی یب وػہولڈًگ  ،کی ورہ مے پؼػوتی ثـعبمتگی  ،کے مبتھ اك
ىغٌ کو ثـاٍ ؿامت کـًے هیں ًبکبهی هؼؾوؿی  ،ػول یب ثالوامطہ ٓوؿ مے  ،کے لئے
کنی ثھی ہے کہ اك ىغٌ کو هٌتمل کـیں گے ًہ ہو  ،کیوًکہ ایک.

( )4هٌبمت صکوهت کی وّبصت لواًیي مکتے فـین اینے لواًیي اوؿ evobaniereh
همبٍؼ هیں کـ مکتے ہیں رینے کے صَول کے همبٍؼ کے لئے ولت کو ولت کی
ّـوؿت مے.
 B24ثکٌگ
 .1توبم اػاؿوں  ٪کے لئے عبلی رگہ پیؼا ہوًے والے توبم کے عالف اہل کیب رب ؿہب ہے ثیٌڈ
مے ہـ ایک کی هٌؼؿرہ ؽیل ثیٌڈًگ هؼؾوؿ  ،کے مبتھ هطبثك کے مبتھ هیں هؼؾوؿ افـاػ
هیں مت کو فـوؽ ػیٌے کے لئے اوؿ عطوٓ  1کے گے فیَؼ هضفوظ چھ مے کن ًہیں.

.a
.b
.c
.d
.e
.f

عواة کن افـاػ کے مبتھ همبثلہ هیں اًؼھب ؿہٌب اوؿ ؛
تٌقل تمـیـ افـاػ کے مبتھ مٌٌے کے تٌقل اوؿ ؛
گـفتبؿ رؾام ىغٌ کے مبتھ  rotomocolهؼؾوؿی اوؿ ؛
 yhportsydپٹھوں افـاػ کے مبتھ ػهبغی فبلذ اوؿ ؛
هـُ ػهبغی افـاػ کے مبتھ آٹقم  ،ػاًيوؿ هؼؾوؿی اوؿ ؛
کبٹھٌی ایک مے فیبػٍ افـاػ کے مبتھ ایک مے فیبػٍ هؼؾوؿ ثہـے  - ،همبثلہ هیں اًؼھب ؿہٌب
اوؿ.

ثيـٓیکہ کہ اك کے لئے ثکٌگ عواة کن (فـاہن لئے هیں ؽیلی ػفؼہ ( )1همبثلہ هیں اًؼھب ؿہٌب) ایک
اوؿ افـاػ کے ػؿهیبى کیب ربئے گب اوؿ یکنبں ٓوؿ پـ تمنین کیب.
( )2همـؿٍ فیَؼ اوؿ ہو تزؼیؼ کـ مکتے ہیں ػؿرہ ثٌؼی مبل  3ہـ ثبؿ تجؼیل وملن کب ربئقٍ
لیں.
( )3اگـ مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کے اہل تؼؼاػ هیں کبفی تؼؼاػ هیں عبً ٓوؿ پـ مبل کے ہیں
ایک ػمتیبة ًہیں هیں تو اك کے لئے ثکٌگ مبل کے ثؼؼ ہو مکتی ہو کـ ہی ؿہتب آگے ،
اوؿ اگـ مبل هیں اك کے ثؼؼ ثھـتی ثھی ىغٌ کے مبتھ هؼؾوؿی کی هٌبمت ایک ػمتیبة
ًہیں ہے  ،تو پھـ پومٹ تجبػلہ کیب رب مکتب فهـے هیں اًہی هیں مے مت مے پہلے ثھـ ،
اوؿ اگـ عبلی رگہ ثھـ ربتب ہے تو اة ثھی ًہیں کے لیبم کے ثؼؼ کـیں گے ىٌبعت  ،مے
هؼؾوؿی کے افـاػ ىبهل تو ٹـیي اوؿ .هؼبهلے هیں کوئی ثبت ًہیں کـیں گے ایک ہو پومٹ
ایک ىغٌ ہے رل کو کـًے کب صك ہے هؼؾوؿی کے مبتھ اربفت گقؿ ربًے کے همـؿ.

وضبزت
یہ ىـائٔ ثھی ؿوفگبؿ کے هٌَوثوں پـ الگو کی ّوبًت ؿوفگبؿ کے عطوٓ هغلولبت یب ، ،
صکوهت یب ًوٹیفیکیيي کے ؽؿیؼے ؿامتہ کنی کے لبًوى مبفی  ،هٌبمت لبػؼے مے تیبؿ کی ٓـف
مے  ، 2005ىبهل ہیں  ،لیکي لبًوى ًہیں هضؼوػ کی هہبتوب گبًؼھی کی لوهی ػیہی ؿوفگبؿ گبؿًٹی.
 .4ثؼؼ ایکٹ کے اك کے ًفبؽ کے لئے  ،هوفوں صکوهت  ، 1995ایکٹ) کی ىوولیت هکول
کـیں گے ػفؼہ کے تضت همـؿ کی ىٌبعت عطوٓ کو ثٌیبػ تـریضی هؼؾوؿ پـ مے افـاػ 32
کے افـاػ (هؼؾوؿی کے مبتھ هنبوی هوالغ  ،تضفع کے صموق اوؿ.

ڈعکشیوی ًیؾي کی هؼزوسی ًہیں  C24هیذاًوں پش تشلی پبًے پش
( )1مے هؼؾوؿی اًنبى ًہیں هؼؾوؿی کی ورہ مے تـلی کی تـػیؼ کی ربئے گی
ثٌیبػ کی م ػؾوؿی) ( 2پـ فـوؽ کے اًکبؿ تؼَت کب لیبم کـیں گے
 D24هغبوی هوالغ کی پبلیغیبں
( )1اك کے آغبف کے هبٍ چھ کے اًؼؿ اًؼؿ ایکٹ  ،لبًوى یہ  62کی ػفؼہ کی ّـوؿیبت
کے هوّوع مے  ،توبم اػاؿوں کے ثبة هوالغ ڈال ػیں گے  ،هیں رگہ ایک ثـاثـ کی اك
پبلینی کی تفَیالت کے الؼاهبت کی ىـائٔ کے ػول هیں امٹیجليوٌٹ کی ٓـف مے ىـوع
کی اوؿ وػؼوں اوؿ کنی ثھی اینے لواًیي لؼؿ.
( )2ایک ہی هولغ کی پبلینی گے :
(ایک) ثیبى کـًب لبًوى کے الؼاهبت کئے کی ىموں پـ ػول کـًے کے لئے ؛
مبت
(ة) کے الؼاهبت کی ؿہبئو اوؿ هٌبمت توبم هٌَوثوں پـ عَوٍی تورہ کے ھ
فـاہن کی صکوت ػولی کو ثڑھبًے کے ؿوفگبؿ کے هوالغ.
( )3هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی موزھے  ،کـ مکتے ہیں اگـ اك کی پبلینیبں لبثل هوالغ  ،تیبؿ
ثـاثـ کی ىکل اوؿ مبعت.
( )4ایک ثبؿ تیبؿ کی  ،هوالغ پبلینی ثـاثـ کی ایک ًمل کے کوؿٹ هیں کیب ربئے گب اوؿ
روغ هؼؾوؿی ؿیبمت اوؿ ؿرنٹـ کے مبتھ.
کے سیکبسڈ کی ثسبلی E24
( )1ہـ امٹیجليوٌٹ ؿوفگبؿ کے ملنلے هیں ؿیکبؿڈ ثـلـاؿ ؿکھٌے ہوں گے  ،مہولیبت
فـاہن کی ہے اوؿ هٌبمت صکوهت کی ٓـف مے فـُ کیب رب مکتب ہے رینے ٓـیمے مے
فبؿم اوؿ هؼلوهبت ػیگـ ّـوؿی مبتھ اینے ملنلے هیں ثبة کے یہ ىـائٔ پـ ػنل کے
مبتھ.

( )2ہـ وٍ ؿوفگبؿ ایکنچیٌذ هالفهت همـؿ کے هطبثك ہوں گے ؿرنٹـ ٓـیمہ کبؿ اوؿ
صَول هؼؾوؿ افـاػ کے ؿیکبؿڈ کو ثـلـاؿ ؿکھٌے کے ؽؿیؼہ.
( )3یہ ؿیکبؿڈ ایکٹ کے اك االؤًل کے تضت صَے کی ثے ؿوفگبؿی کی هؼؾوؿی کی
تاله کے مبتھ ہوں گے اًنبى کی گواہی هنتٌؼ اوؿ ہو هتؼلمہ.
( )4کوئی امٹیجليوٌٹ صموق هؼؾوؿی اًنبى هزبف کی ٓـف مے کے کبم کے اولبت کے
ؿیکبؿڈ کے ػوؿاى هؼبئٌہ اتھبؿٹی کـ مکتے ہیں.
ً F24ہیں ہٹبًب یب هؼزوسی کو زبفل کشًب پش دسخہ ثٌذی کی کوی
( )1مت کوؿك کی مـوك کے اػاؿوں کے ػوؿاى هؼؾوؿی کب صبٍل ہوتی ہے رو هالفم
کی ثضبلی اوؿ هبلکبى کے ٓوؿ پـ ثٌؼوثنت کـ لئے ربئیں گے رب مکتب ہے هؼبهلہ.
(ً )2ہیں امٹیجليوٌٹ کی عؼهت کـیں گے ػوؿ کے کن یب هیں ػہؼے کنی کوؿك کے ػوؿاى
هؼؾوؿ صبٍل کی رو هالفم.
( )3کے لیبم کب هؼؾوؿی لیں گے صبٍل کی تٌظین مے پہلے فـاہن هؼمول هیں هالفهیي کو
ػوثبؿٍ ىـوع کـ ؿہی تھی کہ وٍ اك کبم کے لبثل ؿہبئو.
( )4اگـ هالفهیي مـاًزبم کی فـاہوی پـ کـ مکتے ہیں ًہ کبم هؼمول کے ثؼؼ ثھی مبتھ
پومٹ ایک ہی ؿہبئو تو کـ مکتے ہیں هالفم رل پـ تٌغواٍ اوؿ ػہؼے هیں هالفهیي کے
لئے لیبم کـیں گے  etacolerپومٹ کے ثغیـ کوئی هٌبمت کوی کی کوئی چبہے یب ؿہبئو
کے ثغیـ هؼمول.
( )5اگـ ہبں  ،تو کجھی کے ثؼؼ کب همبم اوؿ ( 3صَہ تجبػلے کے ػول کی وّبصت هیں
ؽیلی) اوؿ ( 4حبثت) ًبکبم  ،اك مے لـیت تـ ہے ایک تک ؿکھب هالفم ہو مکتی ہے تضـیـ
پـ ایک چھوٹب کالکبؿ ہے پومٹ پـ ػمتیبة ہے رل کی ػوـ تک یب کے  ،پـاًبپي پہلے
ہے.
 G24پیؾہ وساًہ تشثیت کے ثسبلی اوس خود سوصگبس -
 .1هوفوں صکوهت هؼؾوؿ افـاػ کو پیيہ وؿاًہ تـثیت کی هؼػ اوؿ مہولت فـاہن کـًے کے
پـوگـام ہوں گے لے اوؿ کے هٌَوثوں کو مت کی تيکیل کے صوالے مے الؼاهبت کی
ّـوؿت کے مبتھ اوؿ ؿوفگبؿ ؿوفگبؿ کے مبتھ لوگوں کو هؼؾوؿی مے عوػ صوالہ عبً
کے مبتھ .،

 - ) .2ؽیلی ثغیـ تؼَت هیں کہب گیب ؽهہ ػاؿی کو رٌـل میکيي ( ، 1هٌبمت صکوهت کب کبم
ّلغ ہـ گب لبئن کے هـاکق کہبں ػاللوں هیں ػیہی هیں هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ) yrailicimod
پیيوں مکتے ػی ربئے ّـوؿی هہبؿت (ػیہی ػمتکبؿی  ،کبؿوثبؿی اػاؿوں اوؿ اوؿ کبم
فـاہن کـًے هیں ثبغجبًی ػمتکبؿی  /فؿاػت  /اوؿ وغیـٍ مبفومبهبى ثٌبًے کی فؿاػت

 .3في  ،ىلپ ثغیـ تؼَت کے صَے ًے کہب ؽهہ ػاؿی کو ػبم هیں ؽیلی ( ، )1اثنـى
ٍالصیتوں کے ؽؿیؼے هٌبمت ہوں گے صکوهت کی فـاہن کو یمیٌی ثٌبًے هیں هیں هوروػٍ
هـاکق اوؿ لبئن هـاکق مے افـاػ کہبں هوروػ ہے  ،رہبں کوئی هہبؿت ّـوؿی ػی رب
مکتب ہے ػاللوں هؼؾوؿی کے ػیہی ػاللوں هیں اوؿ  yrailicimodکبؿوثبؿی اػاؿوں اوؿ
کبم فـاہن کـًے ؛

 .4هٌبمت مـکبؿی هٌَوثوں ؿوفگبؿ عوػ کی مہولت کے صکن مے هیں لـُ امکین کے
افـاػ کے مبتھ هؼؾوؿ لـّے کبفی تؼؼاػ هیں فـاہن کـے گب هیں ؿػبیتی اوؿ tidercorcim
کی ىـس کے تضت هوروػٍ ؛

 .5اگـ ہبں  ،تو اًنبى کی ؿائے هیں ثھـتی کیب  ،وہبں ػمتیبة ہے ثٌبیب هغَوً ہو ربًے کی
ّـوؿت چبہئے فـاہن کـًے کی تـثیت مے پہلے کی مہولیبت کی ثھـتی کو یمیٌی ثٌبًے
کے لئے اك ٓـس ہے کہ ایک ىغٌ کے مبتھ هؼؾوؿی ہے تو پھـ صوبیت کـتے ہیں ،
کبفی.

 .6هٌبمت صکوهتوں ثوؿڈف پـ ہوں گے هٌَوثوں اػاؿے هٌبمت فـوؽ ػیٌے اوؿ مبتھ هؼؾوؿ
افـاػ کو ہٌـ تغلیمی کی اوؿ مپوؿٹ کی ػمتکبؿی فیڈؿیيٌق کی هبؿکیٹٌگ اوؿ ػمتکبؿوں کو
ػیہی ػاللوں هیں اوؿ کی ٓـف مے لبئن ًیٹ وؿک کے ػؿهیبى.

کی اعٹیجلؾوٌٹ فشوؽ H24
(ً )1بفؾ کـًے والے اػاؿوں کی اك هؼؾوؿ اك مبل کے ایک هؼت کب ایک گب کے اًؼؿ اًؼؿ
صکوهت هٌبمت مے ایکٹ فـاہن کـًے کے لئے تـغیجبت افـاػ توبم اػاؿوں کو یمیٌی ثٌبًے
کیلئے فی ٍؼ مے ػك ہے کہ کن مے کن پـ هيتول ہے فود کب کبم اى کی.
 I24ؽکبیت کب عشاؽ لگبًب
( )1ہـ امٹیجليوٌٹ میل ؿوفگبؿ اى کب صَہ ہوں گے  ،رینب کہ پبلینی کب مـاؽ لگبًب ،
همـؿ تک کوئی ىکبیت ہو .چبؿد کی اینی ىکبیت میل کب مـاؽ لگبًب  -صکبم هیں افنـ
ىکبیت کب مـاؽ لگبًب کیب ربئے گب اوؿ کہب  ،اوؿ هؼؾوؿی کوؿٹ ؿیبمت کو کیب ربئے گب اوؿ
ؿرنٹؿیيي کے مبتھ.
( )2کوئی ثھی ىغٌ ؿرنٹـیيي هٌبمت کی ٓـف مے همـؿ کـ مکتے ہیں ؿرنٹـ ایک
ىکبیت کے مبتھ رل ٓـس کی ىکبیبت هیں مے ؿرنٹـ ایک ىکبیت کو ثـلـاؿ ؿکھٌے
ػیں گے رو مـاؽ لگبًب افنـ  ،صکوهت  ،اوؿ کنی ثھی ٓـس ٓـس ہفتے هیں مے ػو کی
ىکبیت پـ غوؿ کے اًؼؿ اًؼؿ ػیکھب ربئے گب ؛

( )3فـُ اوپـ ػبم ًوػیت کے ثغیـ تؼَت کے ہوں گے  ،اك ىکبیت کب مـاؽ لگبًب A19
افنـ اك ثبت کب یمیي ہے کہ ہـ ٓجمہ کے لیبم) ( 3فـائِ ثیبى هیں ؽیلی ػفؼہ لیں گے
پوؿی .ؽهہ ػاؿی اك کی تؼجیـ هیں لیبم کی ٓـف مے کنی ثھی الپـواہی کی هیں کیل ،
اك ىکبیت کب مـاؽ لگبًب افنـ ػومـی ٍوؿت هیں کیب ربئے گب ؽهہ ػاؿ رت تک یمیٌی
ثٌبًے کے لئے کوىو ہے وٍ لبثل کو اك کے ثبوروػ ػیوالیہ کب هظبہـٍ کیب ہے امٹیجليوٌٹ
کو یہ ہے کہ ؛
( )4اگـ ىکبیت کب مـاؽ لگبًب افنـ ػؿد کی رب ؿہی ػو ہفتوں کے اًؼؿ اًؼؿ اك ىکبیت کب
ربتہے  ،پھـ آپ کے مبتھ هؼؾوؿی اًنبى کی ػؼالت ڈك مکتب ہے ًمطہ ًظـ
پتہ ًبکبم ہو ا
ؿیبمت.
 J24خقوفی ایوپالئوٌٹ ایکغچیٌح
 .1هوفوں صکوهت  1995ء اك پـ کـ مکتے ہیں  ،وویک کے مبتھ  ،ثـلـاؿ ؿکھٌے کے
افـاػ هیں مے  34کی ػفؼہ کے تضت ایکنچیٌزق لبئن کی هالفهت کی عَوٍی هؼؾوؿی
(هنبوی هواقع کب تضفع  ،صموق اوؿ هکول ىـکت کب) ایکٹ  ،اوؿ ایکنچیٌزق لبئن کی ًئی ؛

 ، .2کنی آالع کے ًفبؽ کے ثؼؼ ربؿی کی)  1( 34میکيي کی ٓـف مے هٌبمت صکوهت
کے تضت ایکٹ کے اك کے مبتھ افـاػ هؼؾوؿی (هنبوی هوالغ هکول اوؿ  ،تضفع کے صموق
کی ىوولیت) ایکٹ ً 1995ئی ؿہیں گی هؤحـ اوؿ کنی پـ حبثت لؼم ؿہیں اػاؿوں گے
آالػبت ملنلے یہ هٌبمت صکوهت هیں ربؿی کی ٓـف مے.

 25عیکوسٹی عوبخی زك کے لئے
( )1ؿہٌے والے اوؿ فًؼگی کے صك کو هیں آگے ثڑھبًے کب ایکٹ ؿہٌے هیں وّبصت کے
صَے هیں  10مے ٍضیش اوؿ اًفـاػی ٓوؿ پـ اك کے  19کے میکيي هیں کویوًٹی اوؿ
هیں  ،کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ مت ہی هضؼوػ ًہیں ہے لیکي هیں ىبهل ہوں گے ایک کب صك کو
هؼبىـتی تضفع کی رو ثیوہ فًؼگی کے ٓجی اوؿ  ،االؤًل ثے ؿوفگبؿی کی ػیکھ ثھبل ،
موبری  ،پٌيي  ،ہبؤمٌگ  ،پٌبٍ کی صفبظت کبفی هؼیبؿ کی فًؼگی کے لئے ربى مے هؼؾوؿ
اوؿ اى کے عبًؼاى هیں اٍطالصبت کے کھبًے کی صفبظت  ،؛
( )2هٌبمت صکوهت کے لئے ّـوؿی ہوں گے  etaglumorpپـوگـاهوں  /اوؿ اى کے
کـًے کے لبثل ہے یب صبالت اى کی فًؼگی کو ثہتـ ثٌبًے کے ؿہٌے اوؿ کب هؼیبؿ کبفی تؼؼاػ
هیں فـاہن کی وٍولی کی هٌَوثہ ثٌؼی کی صفبظت اوؿ فـوؽ ػیٌے کے هؼؾوؿ کے افـاػ
کے صموق کی هٌظوؿی کے میکيي هیں ؽیلی) کے لئے ( 1کویوًٹی ؿہتے آفاػ اوؿ
هیں .عیبالت هتؼلمہ هیں  gnisivedاى هٌَوثوں موبری اوؿ اوؿ پـوگـاهوں کے تٌوع کی
هؼؾوؿی  ،رٌنی ػوـ  ،ػیب ربئے گب  ،هؼبىی صبلت ؛

ؿاہن کـًے کے ػیہی ػاللوں
( )3یہ هٌَوثہ گے ػومـی ثبتوں کے مبتھ کے ػاللوں کے ٓوؿ پـ ف
هیں ثھی ىہـی :
(ایک) هضفوظ اوؿ صفظبى ٍضت اوؿ هيبوؿت کی هہؾة کویوًٹی میٌٹـف کے مبتھ
ًگہؼاىت ٍضت  ،هبصول صیبت هیں اٍطالصبت کی غؾائیت کی عوؿاک ،
کوڑاکـکٹ ٍ ،فبئی ؛
ھی
(ة) هؼبه یب پٌبٍ کے ثغیـ کـ ؿہے ہیں یب مہولیبت کے لئے ثچوں کے افـاػ ة
ىبهل ہیں مے هؼؾوؿ ہے رو کوئی عبًؼاى  ،چھوڑ ػیب ہے یب کیب گیب ہے ؛
(د) تٌبفػبت کے ػاللوں هیں یب هؼػ کی ّـوؿت کے ػوؿاى کب ولت لؼؿتی اًنبى
اوؿ هَبئت کے ثٌبئے ہوئے ؛
(ػ) موبری هؼبه ًہیں ہے رل کی ػیکھ ثھبل کے لئے هؼؾوؿ ػوؿتوں کے مبتھ
اوؿ اى کے ثچوں کی پـوؿه کے لئے عبًؼاى کی صوبیت ؛
(ای) کے مبتھ هؼؾوؿی اًنبى ایک میکوؿٹی امکین کھبًے کی کوئی فبئؼٍ اٹھبًے
فبئؼٍ کے تضت کی همَؼ کے لئے یوًٹ ایک ایک مے غوؿ کیب ربئے کے ٓوؿ پـ
؛
(چ) ػاللوں هیں ػیہی تک ؿمبئی کے لئے پیٌے کے پبًی کی عبً ٓوؿ پـ هیں
اوؿ مہولیبت هٌبمت ٍفبئی.

( )4هٌبمت صکوهت هؼبىـے تيکیل ػیں گے ثغیـ کی التَبػی لیوت کو ربى مے هؼؾوؿ
تؼلك کی اىیبء اوؿ صَے کوقوؿ ایڈف کے هٌَوثوں اوؿ فوائؼ کے لئے موىل میکوؿٹی
فـاہن کـًے کے لئے.

( )5کی هؼؾوؿی کی ثٌیبػ پـ کی اًيوؿًل مے اًکبؿ کوئی ثھی غیـ لبًوًی ہے .فبؿم کے
هؼبہؼوں هؼیبؿی کوئی التؼاؿ هیں ہے کہ هؼؾوؿ افـاػ اػلی کب لیبم یب ًبلبثل لجول عطـے
تؼَت کب صَہ ہے اوؿ ثبٓل ہے  ،اوؿ احـ کھڑا ہے کہ کنی ثھی ػول کو فبمؼ.

( )6آفاػ ؿہٌے کب صك کو آگے ثڑھبًے هیں اوؿ کویوًٹی هیں  ،هٌبمت صکوهت  ailaثیي
گے.

 .aفـین کی هؼؾوؿی کی پیٌيي مکین کے هٌَوثوں اینے هیں اك کب مبتھ یہ مت کی
ّـوؿت ہوتی ہے هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ 'کو چھپبًے کیلئے توبم  ،اًنبى کے مبتھ
هؼؾوؿی کی اًفـاػی پیٌيي کی هؼؾوؿی کے ایواؿڈ کے لیے امتضمبق کے یوًٹ ًے
کیب ربئے گب ؛

 .bمے هؼؾوؿ ثچوں کو اى کے هالفهیي صکوهت کے لئے ثٌب ىـائٔ کے فـین لواًیي
کی پٌيي فوائؼ کی هٌتملی ؛

 .cهؼؾوؿ ّؼیف افـاػ کو فـاہن کـًے اوؿ کی ّـوؿت ہے  ،ػوؿتوں کی صوبیت
فیبػٍ مے فیبػٍ هؼؾوؿ  ،کے مبتھ کے لئے عَوٍی الؼاهبت رینے هیں اّبفہ
کے لئے افـاػ کی پٌيي هؼؾوؿی ؛

ّ .dـوؿت مے هؼؾوؿ اػلی کے مبتھ مبتھ افـاػ کو توبم االؤًل ػیٌے فـاہن کبفی
ػیکھ ثھبل ؛

 .eهؼؾوؿ اػا ثڑھب افـاػ کے مبتھ فوائؼ ؿیٹبئـهٌٹ کے ثؼؼ ؛

 .fگـام پٌچبیت کی مطش پـ هٌظن عَوٍی کیوپ  ،هیں ایک هـتجہ کن اف کن ایک مبل
اوؿ هؼلوهبت فـاہن کـًے پـ  ،صکوهت کے هٌَوثوں کے هغتلف  ،کے افـاػ کب
تؼبؿف مے هؼؾوؿ ہے.

( )7هٌبمت صکوهت  ailaثیي فـاہن کـتے ہیں  ،هنتمل ٓوؿ پـ ؿہٌے کب صك ػیں گے  ،هیں
آگے ثڑھبًے اوؿ کے صك کے لئے ثضبلی  noitatilibahاوؿ :
 .aهؼؾوؿی کے لئے فی ٍؼ چھ مے کن ًہیں ثکٌگ افـاػ کے مبتھ ثوڑھے کے مبتھ
تـریش اوؿ ػوؿتوں کے لئے پـوگـام اوؿ فهیي اوؿ تـریضی االٹوٌٹ کی ؿہبئو
کے لئے ربى مے هؼؾوؿ هیں ػیہی تـلی یب ىہـی یب توبم مـکبؿی اوؿ  /هٌَوثوں
ؿہبئو ؛

 .bامکین کے کن مے کن چھ فیَؼ هغتلف ًہیں اك ثبت کب یمیي ہے کہ تـلیبتی اوؿ فبئؼٍ
 ،هیں مت کو غـثت کے عبتوے  ،هؼؾوؿ افـاػ ثوڑھوں اوؿ ػوؿتوں کو تـریش کیب
ربئے گب اوؿ هؼؾوؿ افـاػ ؛

 .cپًبٍ فـاہن ہبؤمٌگ کو فـوؽ ػیٌے کے همَؼ کے لئے امتؼوبل کیب ربئے گب هلک
کے لئے ًہیں کن مے چھ فیَؼ اینی ہے  ،رہبں کی ىـس پـ ؿػبیتی فهیي کی
ثکٌگ کی االٹوٌٹ هیں  ،کی پیؼاواؿ کے هـاکق لبئن کـًے کے پیيے  ،کبؿوثبؿ ،
ٌٍؼت  ،اپٌی هؼػ آپ گـوپ  ،هٌبفغ پیيوں  ،تفـیش  ،م ػؾوؿ هـاکق کے مبتھ افـاػ
کی ٓـف مے عبً ٓوؿ پـ ٍـف کی ربى مے هؼؾوؿ عواٍ اًتظبم ہے یب ًہیں
اوؿ اك کی هلکیت ہیں مہولیبت هخال ؛

 .dتزبؿتی همبٍؼ کے لئے ؿہبئيی یب کے لئے هؼؾوؿ افـاػ کے اصبٓے هیں فـاہن
فـوؽ کے لئے رٌہوں ًے گھـ کے هبلک مے پٹب کـ کے هبل هیں مے ؿامتہ هیں
کوی ؛
 .7مے هؼؾوؿی اًنبى ًہیں رو هٌَوثے کی تـلی اك ٓـس کی ػومـی یب ہے تیبؿ کـًے کب
کبم کے تضت ؿوفگبؿ گبؿًٹی امکین کب کبم اًکبؿ کیب ربئے گب.

 26زك فست کے لئے
( )1مے هؼؾوؿی کے افـاػ مت هؼؾوؿی کی ثٌیبػ پـ اهتیبفی ملوک کب هؼیبؿی کی ٍضت
کے ثغیـ صبٍل کی مت مے فیبػٍ کب فبئؼٍ کے لئے اہل ہیں.
( )2کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کے مت ؿہبئو ہے هٌبمت ؿمبئی کے مبتھ ػول اوؿ کے
ؽؿیؼے ؿمبئی کے هبصول کب صك صبٍل هیں ٍضت کی ػیکھ ثھبل.
صکوهتوں اوؿ امٹیجليوٌٹ ( )3هٌبمت صیخیت ػیں گے اك ثبت کب یمیي ہے کہ توبم ٍضت کی
ػیکھ ثھبل  ،صموق اكتضمبق اوؿ التَبػی موبری اوؿ فوائؼ کی ػوـ  ،رٌل ػمتیبة ہیں
پوؿی ػًیب کے مبتھ کی ورہ مے ػی غوؿ کـًب.
صکوهتوں اوؿ امٹیجليوٌٹ ( )4هٌبمت ػاللوں هیں ربئیں گے اك ثبت کب یمیي کے مبتھ
لوگوں کو کہ ػیہی ػاللوں هیں ٍضت کی ػیکھ ثھبل کو ثٌؼ کـًے کے اى کی اهتوں کو
عبً ٓوؿ مے هؼیبؿ یب منتی هؼؾوؿ هفت ہے تک ؿمبئی کے لئے.
( )5هٌبمت صکوهتوں اوؿ اػاؿوں کے هؼؾوؿ اى کے ہوں گے فـاہن کی ورہ مے عبً
ٓوؿ پـ هؼؾوؿ افـاػ کی ٍضت کی ػیکھ ثھبل کی ٓـف مے عؼهبت کی ّـوؿت ہے .اك
ٓـس کی عؼهبت کی هؼاعلت اوؿ ىٌبعت کے اثتؼائی گب کـ ؿوفی کے لئے.
( )6صَہ اك کے تضت اك کی ؽهہ ػاؿی مے هیں هکول هٌبمت صکوهتوں  - srevigػیں
گے اوؿ عیبل هؼؾوؿ هلوث ہوًے کے افـاػ کے مبتھ اوؿ ىـکت کـ کے هٌَوثوں اوؿ
مبتھ پـوگـام کہ ػومـی ثبتوں کے مبتھ ؿفق ػیتب ہے کے لئے :
 noitaziminim .aاوؿ هؼلوهبت اوؿ ّـوؿی تؼلین کے مبتھ ؿوک تھبم کے هقیؼ
هؼؾوؿ ؛

 .bصبالت کب عطـٍ ػومـی اوؿ ٍضت کے فهبًہ لؼؿتی کی ػیکھ ثھبل کے افـاػ کے
ػوؿاى ثبؿ هؼؾوؿ ؛

 .cهؼؾوؿی هغَوً مبفومبهبى اوؿ ػیکھ ثھبل هـاکق ٍضت کی ؿمبئی ثٌیبػی
ڈھبًچہ هیں مت  ،مـکبؿی ػوبؿتوں اوؿ همبهبت  ،اوؿ ػومـے توبم اینے همبهبت
پـ اك ولت کے لئے ولت کی ٓـف مے ہو مکتی ہے هطلغ کی ٓـف مے
صکوهت کو هٌبمت ؛

.d
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ثچبًے کے ہٌگبهی ػالد اوؿ ػول کی فًؼگی 'ہـ ایک کے لئے ّـوؿی ٓجی
مہولیبت' ؛
کی ػوؿتوں کے مبتھ هؼؾوؿ رٌنی عبً ٓوؿ پـ ٍضت کے تولیؼی اوؿ ؛
کے لئے اوؿ عؼهبت عبً ٓوؿ پـ اًؼؿ ػیہی ػاللوں تک ؿمبئی کے ثٌیاػی مت
کو ٍضت کی ػیکھ ثھبل ىہـی غـیت ؛
مجنڈی اوؿ رہبں ّـوؿی ہو  ،هفت ػالد اوؿ ًبػاؿ ٓجمے اوؿ ٓجی عؼهبت کے
لئے کوقوؿ اوؿ
هؼؾوؿ کے اًؼؿ اًؼؿ ایک ربهغ اًيوؿًل مکین کے لئے افـاػ کو ػالد  ،مفـی
االؤًل اوؿ اعـاربت هیڈیکل کی کوؿیذ.

وضبزت
'طجی عشوط' اعتـتیبىتھبى ىبهل مـرـی  ،ػالد  ،اػویبت  ،اوؿ ػول کـتے ہیں.
 A26اًؾوسًظ
( )1توبم اػاؿوں کے ػیگـ گے هہیب (ٓجی اًيوؿًل) اوؿ کے مبتھ کی ثٌیبػ ہی ایک پـ
هؼؾوؿ کو ربى مے کی اًيوؿیٌل کی فًؼگی ؛
( suotiuqini )2صبالت یب اًکبؿ کی آهؼًی مے فیبػٍ پـیوین پـ اك ٓـس کی اًيوؿیيك کی
یب اك کی ىـائٔ تؼَت ػیکھب کے ٓوؿ پـ کیب ربئے گب.
 26ثی یتیکل ہذایبت
 .1توبم ٍضت کے هبہـیي کے مبتھ هؼؾوؿ گے افـاػ کو عؼهبت ػومـے اوؿ ٍضت کی ػیکھ
ثھبل فـاہن کـًے کی ؿافػاؿی کی صبلت هیں اوؿ ًہیں تؼَت کے عالف لوگوں کی
ؿّبهٌؼی کو ثتبیب ػول کی اعاللی ہؼایبت پـ هیں هؼؾوؿ ؛

 .2اىکبل اوؿ ٓـیموں کے ثغیـ تؼَت  ،فیبػٍ مے فیبػٍ ؿمبئی کے لئے ػبم ؽهہ ػاؿی ثیبى
هیں ؽیلی ػفؼہ ( )1توبم ٍضت کی ػیکھ ثھبل پیيہ ثٌب ػیں گے رت هؼؾوؿی کے ؽؿیؼے
افـاػ کے مبتھ هؼلوهبت کب م ثـائےهکول فـاہن کـًے کے لئے ًمٌ عبً هؼاعلت لیٌے
کی عَوٍی ػیکھ ثھبل ؛

 .3کی ٓـف مے ہؼایبت ؿواًگی مے کوئی غفلت کی عؼهت ًبکبفی اوؿ غـیت گے هؼػو
کبؿؿوائی کے لئے پیيہ وؿاًہ لَوؿ یب ؛

ٓ .4جی هہبؿت کی ہؼایبت  laicidujerpربئے گب ؿیفـًنق افـاػ کے مبتھ کی ثبت چیت کے
ٓـیمہ کبؿ کی ؿمبئی کو ىبهل کـًے کی ًظـ حبًی کی هٌبمت مے کنی کو عبؿد هؼؾوؿ
اوؿ کو.

 C26داسیبں اٹھبًب ثیذاسی
 .1ثبہـ  noitazitisnesاوؿ ثیؼاؿی  -اًزبم ػیں گے اتھبؿٹی مے هؼؾوؿی صموق رٌـل تـتیت
هیں عیبل  srevig -اوؿ ٍبؿفیي کے  ،مـوك ػواهی صکوهت هٌبمت اوؿ لیبم هیں تؼبوى
کے ٓوؿ پـ هؼؾوؿ کب تؼلك اًنبًی صموق  ، ،ولبؿ عوػ هغتبؿی کے مبتھ لوگوں کی
ّـوؿت ہے اوؿ ؛

 .2هوفوں صکوهت اوؿ لیبم کـیں گے :

.1
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ىـوع یب صیخیت کی ٍضت پـ کی ورہ مے تفتیو اوؿ تضمیك کی ربئے کئے گئے
مـوے اوؿ هؼؾوؿ افـاػ کی ّـوؿت ہے ؛
هؼؾوؿ افـاػ کی ثٌیبػی پـ فـاہن کی مہولیبت کی تـثیت کی ّـوؿیبت کو پوؿا
کـًے کے هـاکق کی ػیکھ ثھبل ٍضت ؛
ثچے اوؿ هبں اف  irep ،اوؿ اف پـمووتـ کی ػیکھ ثھبل کے پہلے لو الؼاهبت کے
لیے ؛
مپبًنـ یب هہن هیں ثیؼاؿی مپبًنـ کی ورہ مے ہو اوؿ ثبفی یب هؼؾوؿیوں کے مبتھ
لوگوں کی صیخیت ٍضت ٍضت اوؿ کے ٓوؿ پـ ٍفبئی پـ احـ اًؼاف ہو  ،صفظبى
ٍضت کی هؼلوهبت پـ رٌـل فیالیب رب کـًے کب مجت ثٌے.

اوس دسافل عیبل غزا کب اًکبس  D26زشهت پش

 .1اوؿ هؼؾوؿی کی کھبًے کی چیقوں کے اًکبؿ کے اى کی ورہ مے هـُ کی ٓـف مے
هؼؾوؿ ثچوں مویت هؼؾوؿ کے افـاػ ہیں اك ٓـس مے هٌغ ؛

 .2کوئی ثھی ىغٌ ػفؼہ کب اًکبؿ کـتے پبیب کے مبتھ کنی ىغٌ ػؿاٍل میبل غؾا اوؿ کنی
کو هؼؾوؿی کی مقا کے تضت یب  tebaاوؿ کے لئے اهؼاػ اوؿ لبًوًی چبؿٍ روئی کے لیے
هزـهوں کو هیں اك ٓـس اًکبؿ ؽهہ ػاؿ ہوں گے .اك ػفؼہ کی کوئی عالف وؿفی K30
کے تضت ػفؼہ چالیب ربئے گب.

 27ثسبلی اوس زك کو noitatilibaH
 .1ؿہٌے اوؿ فًؼگی کب صك کو هیں آگے ثڑھاًے کے صَے هیں وّبصت ......ایکٹ کی یہ
ػبم ٓوؿ پـ اوؿ ىك (ة) اوؿ فیبػٍ کی ؽیلی  2ػفؼہ عبً ٓوؿ مے هؼؾوؿ افـاػ کو توبم
 noitatilibahصك کے لئے ہے تبکہ لبًوى اك کے تضت ّوبًت ػی صموق کب اصنبك.

وضبزت
 noitatilibaHهہبؿت ہے کنی ػول کے ؽؿیؼے مے پیؼا ہوًے والے افـاػ رو فًؼگی
 stnemriapmiمیکھٌب .ثضبلی تٌقل صبٍل کـًے هـاػ کو ایک اینے ػول کی ٓـف مے کے ثؼؼ
هؼبىـے کے لئے  tpadaerافـاػ رو.
 .2آگے ثڑھبًے هیں هؼؾوؿی کے مبتھ افـاػ کو فؼبل ٍضیش تنلین کیب هیں ؽیلی لیٌے کے
میکيي ( )1ٹی گے اػاؿوں وٍ هٌبمت صکوهتوں اوؿ الؼاهبت کے لئے هٌبمت اوؿ هوحـ
ٓـیمے مے هہؾة فًؼگی کو فیبػٍ مے فیبػٍ اى کی رنوبًی  ،ػهبغی  ،ؽاتی  ،موبری ،
تؼلیوی  ،فٌی اوؿ اوؿ هزووػی کبؿوثبؿی  ،هکول ٍالصیتوں کے لئے اى کے فؼبل ؿہٌے
کے ایک .عیبالت هتؼلمہ موبری  -کیب ربئے گب اوؿ صیخیت التَبػی اى هیں gnisived
الؼاهبت کے تًوع کی  ،هؼؾوؿی رٌل اوؿ ؛ ػوـ ؛

( 2 ) .3صَے ؽیلی  ytilarenegکے ثغیـ کو تؼَت پـ الفم ہے  ،تبکہ ثچوں کو اك ثبت کب
یمیي کے مبتھ ثچوں کی ہے کہ ػومـے ایک ہی فًؼگی کی تـلی کے هوالغ کے ٓوؿ پـ
هؼؾوؿ ہے  ،هٌبمت صکوهت اوؿ همبهی صکبم کی صکوت ػولی کے مبتھ مبتھ هؼؾوؿ
هٌٌوثوں  noitatilibahثچوں کے لئے تیبؿ ہوں گے هوکي لئے اك ثبت کب یمیي ہے کہ
رتٌب رلؼی ىـوع ہو امے ؛

 .4اى کی هٌَوثہ ثٌؼی کـیں گے ػومـی ثبتوں کے مبتھ کے لیے هہیب :
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هٌبمت هؼػ اوؿ هؼؾوؿ  nerdlihد ہؼایت کی هبں ثبپ اوؿ ًورواى ثچوں کی
ؽهہ ػاؿی والؼیي پـ اى کی کبؿکـػگی کو فؼبل اى کے لئے ؛
کے تٌقل ًوػیت اًضَبؿ اًضَبؿ پـ عوػ ثچوں کی تـثیت اوؿ ًورواى اوؿ
ػیکھ ثھبل عوػ هؼؾوؿ هیں مبتھ افـاػ کو ؛
کی  stnemriapmiالنبم کے مبتھ هغتلف ثبلغوں هیں ثچوں اوؿ هواٍالت
کی کل فـوؽ
کویوًٹی کی ثڑی مے هؼؾوؿ  ،عبًؼاى اوؿ ثڑھب ػیب  ،ثچوں اوؿ هہبؿت کی
فـاہوی کے موبری اوؿ موىل ًیٹ وؿکٌگ کے ػؿهیبى ثچوں ؛
ػالد  ،رـاصی یب ػومـے اٍالصی هؼاعلت اوؿ آالت کے لئے اهؼاػ اوؿ ؛

.vi

ٹیکٌبلوری کی ػؿعوامت کی اوؿ ؿوفی کی ثبت کب یمیي کـًب کبفی تؼؼاػ هیں
ًمل و صـکت هیں تـثیت  ،آالت آالت والفیت کے هبصول کب امتؼوبل .،

 .5تبکہ هیں اك ثبت کب یمیي کـًب چبہتے ہیں کہ صکوهت کـیں گے هٌبمت ہو مکے ولت رلؼ
مے رلؼ هیں ہـ ثچے کے مبتھ هؼؾوؿی صبٍل تک ؿمبئی صبٍل کـًے : noitatilibah
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هنتؼؼی مے هؼؾوؿ ثچوں کے مبتھ ہے اوؿ مـوے کے ثچوں کی
هوروػگی ؛
ػبم ٓوؿ پـ اك کی هؼؾوؿی کی ًوػیت اوؿ کے  noitatilibahهٌَوثہ پـ
هؼلوهبت فـاہن کویوًٹی اوؿ امبتؾٍ کے لئے کویوًٹی کے هقػوؿ  ،ڈاکٹـوں
اوؿ عبً ٓوؿ پـ.

 noitatilibah .6هٌَوثہ هؼؾوؿ هتضـک کـیں گے ایک ًمطہ ًظـ مے اًنبى اوؿ کبم کے
همبٍؼ کے هبصول هیں همبهی ہیں  ،اوؿ رو تجؼیلی هیں اك کی هؼاعلت اوؿ ًتبئذ  ،رٌل کی
ػوـ کے مبتھ کے هطبثك ؛

 .7مے هؼؾوؿی اًنبى ہـ هٌَوثہ  noitatilibahگے عوػ کے ثبؿے هیں اى کے فیَلے کے
مبتھ ایک لے ربًب ہے صك کے لئے ہے  ،اوؿ ورہ پـ غوؿ ىـکت صبٍل کـًے کے اى
کے اوؿ ػی گئی هیں صوبیت ہوًب چبہئے ثچوں کے لئے کی تیبؿ کـًے کی ٍالصیت.

 A27زك ثسبلی کے لئے
 .1مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کے مت صبٍل ہے رل هیں ًمٌ کب صك ؿہٌے کے ایک اینے هیں یب
ٍوؿت صبالت هکول اوؿ ثبهؼٌی فًؼگی کو لطغ کی ًوػیت کے ًمٌ اوؿ اك ٓـیمے مے
 ،ػوـ  ، ،کی رگہ.

( )2ػومـے لوگوں کے لئے صك کی اك آگے ثڑھبًے هیں فًؼگی کے مبتھ اى توبم افـاػ
ؿہتے ہیں اوؿ مبتھ هؼؾوؿی کی ثٌیبػ ایک ہی ہے ایک مے ٍضیش روڑ  ،پیيہ وؿاًہ
ىـکت پـ  ،میبمی کویوًٹی کے ربؿی اى کی ؽاتی  ،موبری  ،التَبػی اوؿ اوؿ هؼػ کے
لئے ػوثبؿٍ ىـوع ؿیبمت اوؿ.

 .1ٹھیک ہے  denoitnemevobaاك هیں ًبفؾ کـًے والے کی هٌبمت صکوهتوں اوؿ همبهی
صکبم کے رنن پیيہ وؿاًہ کـ ػیں گے اوؿ لگب هیں رگہ هٌبمت روڑ ؽہي اوؿ فؼبل کـًے
کی هؼاعلت اى کی تجؼیلی کی ًوػیت کو لجول افـاػ مے هؼؾوؿ ہے.

 .2مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کے مت یہ ہے امتؼوبل کی تـثیت کے لئے ایک هٌبمت لیوت ّـوؿت
کے مبتھ مبتھ هیں کی هٌظوؿی لوڈ  ،اتبؿًب اىیبء اوؿ ایک ٍضیش امػاػ فـاہن کی ربئے.

 .3مے هؼؾوؿی اًنبى ہـ ثضبلی ہے کے ًَبة کے ثبؿے هیں هطلغ کو صك صبٍل ہو ربئے
هغتلف آعـی فیَلہ پـ اوؿ ثٌبًے کے اعتیبؿات کی ثضبلی.

 B27تسمیك اوس تشلی کی

 .1هٌبمت صکوهتوں اوؿ هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی هؼؾوؿ گے آغبف کے مبتھ کے لئے افـاػ اوؿ
ثضبلی کے عهل  noitatilibahگے ثڑھبًے کے لئے رنے یب ؿاٍ هنبئل پـ تـلی کے
ؽؿیؼے لوگوں اوؿ اػاؿوں اوؿ تضمیك ىـوع کـًے کے لئے.

کھیل اوس تفشیر  28کی ؽوولیت هیں ثمبفتی صًذگی  ،تفشیر ،
 .1هؼؾوؿ افـاػ کے کھیلوں کی ثٌیبػ کے مبتھ ثـاثـ کب صك پـ ایک ایک ہیں اوؿ تفـیش ،
ػومـوں کو صَہ لیٌے هیں حمبفتی فًؼگی  ،تفـیش ؛

 .2کوئی ىغٌ هؼؾوؿ ثٌیبػ کی مـگـهیوں ًَبة پـ اّبفی کیب ربئے گب اوؿ اًکبؿ تک
ؿمبئی اوؿ حمبفتی  ،اوؿ تفـیش کے ػومـے مہ ًَبة اوؿ  ،کھیلوں هیں ىـکت ؛

 .3هوفوں صکوهت هؼؾوؿ هٌبمت گے لے کے مبتھ افـاػ کو الؼاهبت کـًے کی ّوبًت کے
لئے مـگـهیوں کو هوحـ ىـکت اوؿ تک ؿمبئی صبٍل کـًے اوؿ تفـیضی کھیل  ،فًؼگی
حمبفتی ؛

 .4هوفوں صکوهت کب امتؼوبل کـیں گے اوؿ تـلی کے لے کے لیے حمبفتی مـگـهیوں اوؿ
تفـیضی  ،کھیلوں کی هیي مٹـین هیں ىـکت کے افـاػ کے مبتھ هؼؾوؿ هیں صوٍلہ افقائی
کے الؼاهبت کو فـوؽ ػیٌے اوؿ هٌبمت اى کے حمبفتی  ،فٌی اوؿ فکـی ٍالصیتوں ؛

 .5اوؿ ( 2ثغیـ تؼَت کے صَے  -ؽیلی کو ػبم ؽهہ ػاؿی ًے کہب هیں) ( ، )3هٌبمت صکوهت
هیں ىبهل ہوں گے کھیل رل هیں اوؿ فًؼگی  ،تفـیش حمبفتی گے لے کے ٓـیموں عبً
کے لئے هؤحـ هیں ىـکت :
(ایک) آؿٹل هْبهیي اوؿ  gningisedeRىٍبة هیں حمبفتی هؼؾوؿ تک ؿمبئی کے
لئے افـاػ اوؿ ىـکت ىبهل کـًے کے لئے ؛
(ة) فثبًوں هیں تھیٹـ اوؿ  ،تٌظین هغَوً  scitamardمے هؼؾوؿ هیں ،
هومیمی کے ٓوؿ پـ اینے ػاللوں کے افـاػ کو پـوگـام مے هتؼلك کے لئے
صوٍلہ افقائی اوؿ تـلی اػة اوؿ آؿٹ ؛
(ة) ڈیقائي  ،کو فـوؽ ػیٌے اوؿ هؼؾوؿ افـاػ تفـیضی هٌظن پـوگـام کے لئے تیبؿ
ػومـی ثبتوں کے مبتھ  ،کھیلوں کی مہولیبت  ،ثٌیبػی ڈھبًچے  ،والؼبت  ،ىبهل
کـًے کے لئے کھیل اوؿ مـگـهیوں ؛
(ػ) مبفومبهبى کی تـلی  ،ٹیکٌبلوری آالت آالت اوؿ کھیلوں کی اوؿ هیں تفـیضی
مـگـهیوں هؼؾوؿ افـاػ کے لئے ىبهل کـًے کی مہولت تک ؿمبئی اوؿ ؛
(ای) ىبهل کخیـ صنی کی مـگـهیوں اوؿ کھیلوں کے تفـیضی ّـوؿی اوؿ
عَوٍیبت کے لئے مت ؛
(ایف) کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کے فٌڈف کب عَوٍی تمـؿی کے لئے ىبهل کئے
ربًے کے لئے هوروػ مہولیبت کب امتؼوبل ثہتـ اوؿ تـلی ؛
(گ) کے مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کو هٌبمت الؼاهبت کے لئے هغَوً والؼبت کے لیے
هؼؾوؿی کی تٌظین اوؿ فـوؽ اوؿ
(ک) تؼلین کو یمیٌی ثٌبًب ہے کہ هوروػٍ رنوبًی  /کھیل کوؿك ًمطہ ًظـ ىبهل
هؼؾوؿی کی ٓـف مے :
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هؼؾوؿ فـاہن کـًے کے ثھی کوچٌگ کی مہولت کے ٓوؿ پـ افـاػ کے
ٓوؿ پـ عؼهبت کے کھیلوں کے امبتؽٍ ہیں رو ػمل کی ّـوؿت ہے کھیل
کے هغَوً اوؿ
اك ثبت کب یمیي ہے کہ هؼؾوؿ ثچوں کو ػومـوں کے مبتھ ثٌیبػ ثـاثـ ایک
کے اعتیبؿ هیں تفـیضی اوؿ تفـیضی مـگـهیوں پـ  ،کھیلوں  ،حمبفتی هیں
صَہ لیتے ہیں ؛

 .6هؼؾوؿ ثچوں کے امکول هیں ػومـے اوؿ کے مبتھ ہوں گے ہیں ثـاثـ تک ؿكائی
کب اػالى کیب مـگـهیوں مویت کھیلوں  ،تفـیضی اوؿ تفـیضی مـگـهیوں هیں صَہ
لیٌے کے لئے ػؿمت.

زقہ پٌدن سیگولیٹشی اوس  EVITACIDUJDAزکبم
 29اعٹیجلؾوٌٹ اوس اتھبسٹی کے زموق ؽبهل کشًے کی هؼزوسی
( )1اك هیں هؼؾوؿ افـاػ ہوں گے مت کو آفاػی کب ثٌیبػی لبئن کی ربئے  ،کے لئے اوؿ ،
تضفع اوؿ اك ثبت کب یمیي کو فـوؽ ػیٌے کے همبٍؼ کب هکول اًنبًی صموق کی توبم مہولتیں
کے ثـاثـ اوؿ ایک اتھبؿٹی رو اتھبؿٹی هؼؾوؿی صموق کیب ربئے گب اوؿ کہب ربتب ہے ؛
( )2هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی  ،کے ًبم کـیں گے کہ اى کی ٓـف مے کبؿپوؿیٹ ربئے ایک
رنن کی م ًؼؿرہ ثبال اچل ؿکھٌے مؼا پے ػؿ پے ػبم پـ هہـ لگب ػیتب  ،کے مبتھ ایک اوؿ
ٓبلت اك کی ىـائٔ کو  ،هوّوع لبًوى صبٍل  ، ،کے اًؼمبػ کب تَـف اوؿ اهالک ،
ػوًوں چل اوؿ  ،اوؿ  ،گے کی ٓـف مے همؼهہ کـ ػیب اوؿ فـهبیب کے هؼبہؼے ً ،بم  ،یب
همؼهہ ؛
( )3هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی ػہلی ًئی مـثـاٍ اوؿ میٹ پـ اپٌی گے ہیں ؛
( )4هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی ثھبؿت هیں رگہ ػومـے کے ػفتـ هیں لبئن ہو مکتب ہے.
29A
اًتظبم کی اتھبسٹی اوس عبخت

 .1هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کی گوؿًٌگ ایک گب هيتول کب ایک ٍؼؿ اوؿ پـ هيتول ثوؿڈ :
 14 .aاؿاکیي رٌہوں ًے کے مبتھ مبتھ لوگوں کو کیب ربئے گب هؼؾوؿی کی ایک ٓـس
کی ٓـف مے همـؿ کیب ربئے گب اوؿ لوگوں کے اًتغبة  ،اك کی وروہبت هیں
صموق کے کبم کـیں گے پـ هيتول ہے کہ کبلذ کے اًتغبثی ایک کی اوؿ تٌظیووں
کو هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ افـاػ کو توبم اػاؿوں کے کے عبًؼاى کی تٌظیووں ،
هؼؾوؿی کی هؼؾوؿی رو یب اك کے تضت کـ ؿہے ہیں ؿرنٹـڈ لبًوى همـؿ کیب
ربئے  1999 ،کے ؽؿیؼے اك ٓـس کے ٓـیمہ کبؿ کے ٓوؿ پـ کـ مکتے ہیں ،
ؿرنٹـڈ ایکٹ کے تضت ٹـمٹ لوهی ؛
 5 .bاؿکبى ہیں رو ایک مے صکوهت کـیں گے کے ػہؼے کے لئے میکـیٹـی کے
هيتـکہ ًہیں ؽیل افـاػ ربئے ثھبؿت کی صکوهت  ،هـکقی اوؿ کیب ربئے گب اوؿ
ًبهقػ کی ٓـف مے ًوبئٌؼگی ایک ىہـی تـلی  ،وفاؿت کے (موبری اًَبف اوؿ
اػکبؿتب هؼؾوؿی ڈویژى) ٍ ،ضت اوؿ عبًؼاى فالصی  ،ػیہی تـلی اوؿ اًنبًی ومبئل
کی تـلی ؛
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 2 .cاؿکبى رٌہوں ًے ٌٍؼت ثھبؿتی کی کٌفیڈؿیيي ٌٍؼت اوؿ کـ ػیں گے اوؿ
ؿاػ ًبهقػ کی ٓـف مے ثھبؿتی چیوجـف کی فیڈؿیيي اوؿ
تزبؿت کی ربئے اف
 .dایک ؿکي کی هؼؾوؿی کے تزـثے هیں هیؼاى اوؿ ّـوؿت کے ػلن مے ،
میکـٹـی همـؿ کے ػول کے هطبثك اك لئے همـؿ کیب ربئے.
رت ّـوؿی موزھب  ،ثبت پـ کوئی غوؿ کے لئے کی ورہ مے اتھبؿٹی کے صموق  ،پہلے
هؼؾوؿی ٍ ،ؼؿ ىؼجہ یب ػوكؿی وفاؿت کے کنی ثھی مکتے ہیں ػػوت کب ًوبئٌؼٍ ؛
ًیيٌل ٹـمٹ کی چیئـپـمي کی اوؿ ثھبؿت کوًنل کی تؼویـ ًو کی چیئـپـمي کی ربئے گی
پؼیي ثوؿڈ گوؿًٌگ اؿاکیي کی ؛
گوؿًٌگ ثوؿڈ کے اؿکبى کے لضبظ مے پبًچ کی هؼت کے ایک گے ہیں مبل کے اوؿ کوئی
هنلنل مے ػو مے فیبػٍ کے لئے اتھبؿٹی کی هؼؾوؿی صموق کے ؿکي ہوں گے ىغٌ
همـؿ کے ٓوؿ پـ ؛
هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی همـؿ کیب رب مکتب گے آپـیيي کے ؽؿیؼے کے ٓوؿ پـ اًتظبهی
ٓـیمہ کبؿ اك ٓـس کے گوؿًٌگ ثوؿڈ کے اؿکبى کے ػؿهیبى ثوؿڈ کی ٓـف مے ہے رو
لبئن کیب ربئے گب ،
ایگقیکٹو ثوؿڈ کے اؿکبى ػیگـ ًو کـیں گے هيتول کی چیئـپـمي اوؿ .گوؿًٌگ ثوؿڈ کی
چیئـپـمي کی ربئے گی ٍؼؿ مبثك ثوؿڈ آف ایگقیکٹو  oiciffoکی  ،اؿکبى کی ًو ػیگـ  :؛
ػو لوهی کے ًوبئٌؼوں کے اؿکبى کیب ربئے گب اوؿ چبؿ اؿکبى کـیں گے هٌتغت ًوبئٌؼوں ہو
اؿکبى  ،ػو صکوهت کے ًوبئٌؼوں کے ہو کے اؿکبى ہوں گے اػاؿوں اوؿ ایک ٌٍؼت اوؿ
ؿکي کی ًوبئٌؼگی تزبؿت.
ایگقیکٹو ثوؿڈ کے ٍؼؿ کے ایک مکتب همـؿ کی ٓـف مے اؿاکیي کو موًپ ػیب ربئے
ًبئت کـ مکتے ہیں ٍؼؿ کی اتھبؿٹی اوؿ هبػٍ اینی وؿفه رو گے صموق کے کبهوں کے
اوؿ چیئـ پـمي کے ٓوؿ پـ فـُ کئے گئے ہیں یب کئے ربئیں رل ٓـس کـ كکتے ہیں .
ػبم اػیکيي هؼؾوؿی کی ٓـف مے صموق اتھبؿٹی ًے کیب امتؼوبل یب ربئے  ،موت اوؿ کـ
مکتے ہیں اًتظبم رل کے هؼبهالت کی هؼؾوؿی کے صموق اتھبؿٹی چیقوں هیں ہوں گے
ثٌیبى اوؿ ایگقیکٹو ثوؿڈ کے اؿکبى  ،ہو مکتب ہے مت رو کبم کـتب ہے اوؿ هيك کے توبم
اعتیبؿات.
ٍؼؿ اوؿ گوؿًٌگ ثوؿڈ کے اؿاکیي کے اؿکبى کے ولت کیب ربئے گب اوؿ هکول.

B29
ثوسڈ گوسًٌگ اساکیي کے تؼبسف کے ثکٌگ کے اًذس اًذس
 .1ثوؿڈ کے گوؿًٌگ پـ هؼؾوؿ افـاػ هیں مے  14افـاػ پـ هيتول ہے  ،ػؿد ؽیل تضفظبت
فـاہن کئے ربئیں گے :
 1 .aمیٹ هٌؼتب اوؿ ؽہٌی ٓوؿ پـ هؼؾوؿ ػاًيوؿ  ،کیب ربئے گب اوؿ هغَوً کے لیے
افـاػ کے مبتھ آٹقم ؛
 1 .bمیٹ کی ثیوبؿی کے مبتھ ؽہٌی افـاػ کے لیے هغَوً کیب ربئے گب ؛
 1 .cمیٹ کبٹھٌی  ،ایک مے فیبػٍ همبثلہ هیں اًؼھب ؿہٌب  -ثہـے کیب ربئے گب اوؿ
هغَوً کے لئے افـاػ مے فیبػٍ هؼؾوؿ  ،؛
ً 2 .dينتیں هؼؾوؿ ػوؿتوں کے كاتھ کے لیے هغَوً کیب ربئے گب.

( )1 .2ىـائٔ کی ؽیلی ػفؼہ اًتغبثبت ػبم کـے گب اوؿ ٍـف اك ٍوؿت هیں الگو هیں ٓـس
کی ٍوؿت اوؿ اك صؼ کی ٓـف مے ًوبئٌؼگی ًہیں هلی  ،اوؿ اك هیں  stnemriapmiکب
ؽکـ کیب.
 .3اًتغبثبت هیں اك تمـیت هؼؾوؿی کے تضت مے افـاػ ًے اك ىك (ایک  )1کی ؽیلی ػفؼہ
( )1یب ٹکڑے ((ة) کی ؽیلی ػفؼہ کے لئے کھڑے ػمتیبة ًہیں ہیں)  ،اك کے لئے ًينتوں
کے اًتغبثبت کے لئے کھلے ہوں گے هغَوً تو کے مبتھ اپٌے هؼؾوؿ افـاػ کے srevig
کی ػیکھ ثھبل.
C29
کی چیئش پشعي کویٹی هٌتخت
کہ ہـ ایک پـ هيتول  :کویٹی کے اًتغبة کب تمـؿ کیب ربئے گب اوؿ کی مفبؿىبت صبٍل کـًے کے
ثؼؼ ػیب فـاہن کی چیئـپـمي کیب ربئے گب اوؿ همـؿٍ ؛ کی ثھبؿت کے ٍؼؿ کے ہبتھ اوؿ اك کی
ٓـف مے واؿًٹ کے تضت کی هہؿ لگب ػیتب ہے
.a
.b
.c
.d
.e
.f

وفیـ کے ثھبؿت اػظن ؛
لوک مجھب هیں صقة اعتالف کے ؿہٌوب کی ؛
ؿیبمتی اموجلی هیں صقة اعتالف کے ؿہٌوب کی ؛
اًَبف اوؿ اػکبؿتب موبری هـکقی وفیـ کے لیے ؛
کے لئے کبؿپوؿیٹ هؼبهالت کے وفیـ هـکقی ؛
ػوًوں هبہـیي ًے رو هؼبهالت ػواهی مبلویت کی کیب ربئے گب اوؿ اى افـاػ اوؿ اوؿ
هؼبىیبت کے کبؿوثبؿ  ،تزبؿت ٌٍ ،ؼت کی اًتظبهی کھڑے ہیں رو عبً ػلن اوؿ
تزـثے هیں اك ػاللے کی هؼؾوؿی  ،لبًوى ٍ ،ضت  ،تؼلین .،

D29
اعتؼفی  ،ہٹبًب اوس اساکیي دوعشے هؼطل کی چیئشپشعي اوس
ٍ .1ؼؿ ثھبؿت کے ٍؼؿ کو تضـیـی ٓوؿ پـ ًوٹل ٹیٌڈؿ کے ػفتـ کی ٓـف مے امتؼفی
ػے مکتے ہیں.

 .2کنی ػومـے ؿکي کی چیئـپـمي کو تضـیـی ٓوؿ پـ ًوٹل ٹیٌڈؿ کے ؽؿیؼے کے ػفتـ
مکتے هنتؼفی.

 .3کی ثھبؿت کے ٍؼؿ کے ػفتـ کی ٓـف مے ٍؼؿ کو ػوؿ کـ مکتے ہیں وٍ یہ ہے کہ وٍ
یب :

(ایک) ہے ایک ػوالیب گیب اػالى ؛ یب
(ة) ػیب ہے اعاللی  edutiprutىبهل کیب گیب ہے مقا کی ایک کی ؿائے هیں رـم ہے رل
کو  ،گوؿًٌگ ثوؿڈ ؛ یب
(د) موػ کی ػومـے ًے صبٍل کی اك ٓـس کی هبلی یب کے ٓوؿ پـ ؿکي کب احـ ہے
رینے اًنبى کے افؼبل  yllaicidujerpکب اهکبى ہے  ،یب
(ػ) ػلچنپی ًہیں ہے ػوام تو غلٔ امتؼوبل کو  laicidujerpکے ٓوؿ پـ کی صیخیت کے
ػفتـ هیں فـاہن ربؿی ؿکھٌے کی.
( )4گوؿًٌگ ثوؿڈ کے ػفتـ کی ٓـف مے لـاؿػاػ اکخـیت عَوٍی پبك کے ؽؿیؼے ػوؿ
کوئی  ،کـ مکتے ہیں کی ٓـف مے ایک ؿکي ہے رو :
(ایک) ہے ایک ػوالیب گیب اػالى ؛ یب
(ة) ػیب ہے اعاللی  edutiprutىبهل کیب گیب ہے مقا کی ایک کی ؿائے هیں رـم ہے رل
کو  ،گوؿًٌگ ثوؿڈ ؛ یب
(د) موػ کی ػومـے ًے صبٍل کی اك ٓـس کی هبلی یب کے ٓوؿ پـ ؿکي
 yllaicidujerpکے ٓوؿ پـ ہے اك کے کبم پـ احـ اًؼاف ہوًے کب اهکبى ہے  ،یب
(ػ) ػلچنپی ًہیں ہے ػوام تو گبلی کے لئے ػفتـ  laicidujerpهیں ربؿی ؿکھٌے کی اى کی
فـاہن کی صیخیت کے ٓوؿ پـ.
( )5کوئی اینب ؿکي) ( 3کی ربئے گی میکيي ہٹب مے ػفتـ کے تضت صَے) کی ؽیلی ػ
(د) یب ٹکڑے (اوؿ) کے تضت ىك (ة) ػفؼہ ( 4ؽیلی یب ىك (ة) کب موائے اك کو ایک
هؼمول کب هولغ هؼبهلہ هیں کیب رب ؿہب ہے مٌب ہے.
ی کی هوت کی ورہ کی ٓـف مے ٍؼؿ کے ػفتـ هیں
( )6کو ہٹبًے کی هؼطلی یب  ، ،امتؼف
اك تمـیت کب ایک رگہ عبلی ہیں اوؿ ًبئت تبؿیظ تک ٍ ،ؼؿ کے ٓوؿ پـ کـیں گے ػول
ہے رل پـ ایک ًیب ٍؼؿ ہے  ،کے هطبثك همـؿ ایکٹ کے اك مبهبى کی عبلی رگہ اینے
لوگوں کو ثھـ ػوں  ،ػہؼے گـہي.
 .7رت ٍؼؿ ؿاٍ ػومـے کنی ثھی ہے کے کبم وں ڈمچبؿد کـًے مے لبٍـ ہیں یب ثیوبؿی
کے ػفتـ کے ثبػج کـًے کی غیـ هوروػگی ً ، ،بئت اًچبؿد هؼبوًت اینے ٍؼؿ کی
تبؿیظ ہے کہ رت تک ہوں گے هبػٍ کے کبهوں کی چیئـ پـمي.

E29
عے هؼزوسی کے فٌڈ کے ًیؾٌل افشاد کے لئے اعٹیجلؾوٌٹ
( )1اك کے مبتھ ہوں گے مبتھ افـاػ کو اك ایکٹ کی ربئے لیبم کے لئے همبٍؼ کے فٌڈ
کے لئے ًیيٌل  ،ایک فوى کـًے فٌڈ هؼؾوؿی (هؾہت) هیں روغ کیب ربئے گب اوؿ :
(ایک) مت کے  ،کبؿپوؿیيٌق  syenomقاثل اػائیگی کی ٓـف مے ثیٌکوں 5218 2000 ،
و  4655.oNاپیل مول  16.04.2004کب فیَلہ تبؿیظ کے ػول وغیـٍ  ،هیں هیں کوؿٹ
مپـین ؛
(ة) ایک ؿلن میکيي کے تضت هنبوی روغ  syenomکو (ایک) صکوهت ًے هـکقی کی
ٓـف مے کی ربئے ىـاکت ؛
(د) توبم گـاًٹ کی ٍوؿت هیں فٌڈ کی ٓـف مے کی ٓـف مے هوٍول ، syenom
تضفہ  ،ػطیہ  snoitaicifeneb ،وٍیت یب هٌتملی اوؿ
(ػ) توبم ؽؿائغ ػومـے کنی ایک یب مے  syenomصبٍل کی ٓـف مے فٌڈ اًؼاف هیں
کنی ثھی ػومـے.
( )2یہ ؿلن اوؿ) اك فٌڈ کی ٓـف مے هوٍول تضت ٹکڑے (ایک گـوٍ  29ای کب (صَہ
( )1ؽیلی ة) کی اتھبؿٹی کے صموق هؼؾوؿی کی ٓـف ربئیں گے لیبم کے اػتوبػ هیں هٌؼمؼ
کی فٌڈ ربئے اك فٌڈ ہے رل گےٍ .ـف فٌڈف کی ٓـف مے آهؼًی اتھبؿٹی هؼؾوؿی
صموق کی مکتے هغتلف همبٍؼ کے ثبہـ کیب ربئے عـچ کـًے لے.
F29
هؼزوسی کے عبتھ عبثك افشاد کی تسلیل کے لئے فٌڈ کے لئے فٌڈ کے اى افشاد کے
عبتھ اوس هؼزوسی کی هٌتملی کے لوهی اثبثوں اوس هیں اط عے فشك  ،زك.
پـ اوؿ  E29کے مبتھ ػفؼہ کے هطبثك آئیي هیں هؼؾوؿی لوهی فٌڈ کے افـاػ کے لئے کی ٓـف
مے کی تبؿیظ  ،مبثك هؼؾوؿ افـاػ کے لئے فٌڈ  ،کھڑے تضلیل کـ ػیں گے اوؿ تضلیل ہوًے کی اتٌی
- .aتوبم عَوٍیبت اوؿ احبحہ ربت  ،هتضـک اوؿ غیـ هٌمولہ  ،کے  ،یب هؼؾوؿی کے مبتھ تؼلك
کے افـاػ کو تضلیل کـ کے لوهی فٌڈ هیں ثٌیبى گے ًؼ ؛

(ة) کے توبم صموق اوؿ فٌڈف کو تضلیل کـ ؽهہ ػاؿی کے لئے کیب ربئے گب اوؿ هٌتمل کیب ،
اوؿ هؼؾوؿی ہو کے صموق کے مبتھ افـاػ کو لوهی فٌڈ کے لئے کی ؽهہ ػاؿی اوؿ ؛
(د) لوٹے فـُ مت ة) (ثغیـ تؼَت کے ىـائٔ کے ٹکڑے کے  ،توبم هؼبہؼوں هیں ػاعل
ہو  ،اوؿ توبم کبم اوؿ هَـوف چیق کو تضلیل یب فٌڈ کے لئے ہو کے مبتھ کیب کیب کی ٓـف
مے  ، ، ،تَوؿ کیب ربئے گب کیل کے ٓوؿ پـ ہو مکتب ہے  ،ؿہب کئے گئے ہیں  ،هیں ػاعل

کیب  ،یب کے لئے  ،یب اك کے مبتھ کیب کیب کی ٓـف مے هٌگٌی کی ربئے  ،لوهی هؼؾوؿی
کے مبتھ افـاػ کے لئے فٌڈ ؛
(ػ) کی ؿلن ؿلوم توبم تضلیل اى کے تضلیل کے فٌڈ مے پہلے فوؿی ٓوؿ پـ اك کی ورہ
مے هؼؾوؿی افـاػ کے مبتھ کے لیے فٌڈ لوهی گے ورہ موزھب ربتب ہو ؛
(ای) توبم موٹ اوؿ ػیگـ لبًوًی کبؿؿوائی کب لیبم یب رل کو تضلیل کـ مکتے فٌڈ کیب گیب ہے
لیبم کی ٓـف مے یب اك کے عالف فوؿی ٓوؿ پـ پہلے اى کی تضلیل یب ربؿی کـ مکتے
ہیں کے مبتھ هؼؾوؿی افـاػ رب مکتب ہے کے لئے لبئن کی ٓـف مے فٌڈ کے ًیيٌل کے
عالف یب.
G29

هشکضی زکوهت کی طشف عے گشاًٹظ
 .1هـکقی صکوهت کو لبًوى اك هیں کـ مکتے ہیں لبًوى کی ٓـف مے پبؿلیوٌٹ کی ٓـف
مے ثٌبیب وًیوري کی ورہ مے  ،اك کے ثؼؼ کی ٓـف مے اك ٓوؿ پـ ؿلوم کی ؿلن اتٌی
فٌڈًگ کی اتھبؿٹی کو  ،کـ کے همبٍؼ کے لئے امتؼوبل کیب رب ؿہب ہے کبثل کے لئے لگتب
ہے کہ صکوهت کـ مکتے ہیں.

 .2هؼؾوؿی فٌڈ لوهی ىـاکت کے ؽؿیؼے ػواهی ػاللے کی ٓـف کوپٌی تٌظیووں اوؿ ػواهی
لویٹڈ ؽهہ ػاؿی کبؿپوؿیٹ موبری اى کب کیب ربئے گب اوؿ موزھی ؿو مے پوؿی ہو.
H29
اوس آهذًی کے هبل پش ٹیکظ چھوٹ عے
 ، 1957 .1ایکٹ کے ٹیکل کے ہوتے ہوئے ثھی کچھ هیں هوروػ ہیں اك هبل هیں (1957 27
ء کے)  ،اًکن ٹیکل ایکٹ  ، )1961 43( 1961یب رب ؿہب ہے هیں هزجوؿ ولت کنی کے
لئے لبًوى ػومـے یب هٌبفغ  ،آهؼًی مے هتؼلك کو ٹیکل پـ هبل و ػولت  ،فوائؼ  ،هؼؾوؿی
صموق اتھبؿٹی صبٍل ًہیں ہو گب یب فبئؼٍ کنی ػومـے ٹیکل هیں اصتـام اى کے هبل  ،آهؼًی
ً ،فغ یب  ،ٹیکل ؽهہ ػاؿ اػا کـ هبل و ػولت ٹیکل  ،آهؼًی.
29I
اتھبسٹی کے تمشیجبت
( )1ایکٹ اك ىـائٔ کے هوّوع مے  ،اك کے لبثل موزھے هؼؾوؿی کب کیب ربئے گب اوؿ
ؽهہ ػاؿی کو فـوؽ ػیٌے کے صموق اتھبؿٹی  ،اك مے هؼؾوؿی کے افـاػ کے صموق کے
کی ًبفؾ کـًے والے اػاؿوں کی ًگـاًی کی صفبظت اوؿ کی ٓـف مے اینے الؼاهبت کئے.

( )2ىـائٔ اگلے  ytilarenegکے ثغیـ تؼَت کے لئے  ،اك کے الؼاهبت کے لئے عجـوں
مے فـاہن کـ مکتے ہیں صوالہ ػیب ربتب --
(ایک) کی تـلی مے هؤحـ اوؿ ربهغ لوهی پبلینی  ،لبًوًی اوؿ ؿیگولیٹـی هؼؾوؿ
افـاػ کو ػؿپیو هنبئل مے ًوٹٌے کے لئے الئضہ ػول ؛
(ة) کب ربئقٍ لیٌے اوؿ تزقیہ لبًوى  ،پبلینیوں  ،لواًیي  ،ؿیگولیيٌق  ،الوػاع لواًیي
 ،پـوگـاهوں  ،آالػبت یب کے افـاػ کے مبتھ هؼؾوؿی دینے صموق کنی اوؿ
لبًوًی ػمتبویق هیں هطبثمت کے مبتھ اى کے هتواتـ کی ثٌیبػ کے لئے ایک مطش پـ
همبهی اوؿ ؿیبمت  ،یوًیي ؛
(ة) کی تیبؿی اوؿ ہو گب اوؿ هؼت کے مبل ایک ػو لوگوں کے لئے صموق اتھبؿٹی
هؼؾوؿی کے اًؼؿ کبؿؿوائی کی اىبػت ایک هٌَوثہ ثٌؼی کے چھ کی ٓـف مے
کی مـگـهیوں کی هؼؾوؿی صموق کی ًيبًؼہی کـیں گے اتھبؿٹی ہے کہ اك فہـمت
مے ثبہـ  ،اٍولوں اوؿ تـریضبت کے لیبم کے هہیٌے کی تبؿیظ مے ىـوع ہو کب
ربئقٍ لیب اوؿ ٓوؿ پـ ًظـ حبًی کی اوؿ رت ّـوؿی ؛
(ػ) تـلی پؾیـ اوؿ پـوگـام چالًے کی هؼلوهبت صموق اتھبؿٹی اوؿ مـگـهیوں کی
م ػؾوؿی کے کـػاؿ کو فـوؽ ػیٌے ػواهی فہن و ہؼایت پـ اك ایکٹ اوؿ اك کٌوًيي
ہے  ،اك مے  gnizitisnesاوؿ هؼبىـے ثھـ هیں ثیؼاؿی پیؼا  ،مطش کے عبًؼاى
مویت پـ  ،هؼؾوؿ افـاػ کے ثبؿے هیں صوٍلہ افقائی هؼؾوؿ اصتـام کے لئے افـاػ
کی ػقت اوؿ صموق)
(ای) کو فـوؽ ػیٌے کو موزھًے  ،امتؼؼاػ کبؿ ثڑھبًے اوؿ افـاػ کی صوٍلہ
افقائی کی تـلی ثہبػؿ اوؿ ػواهی ایي ری اوف  ،فـاہن کـًے والے مـوك اوؿ
کـًنی کے اچھے کبهوں کی ٓـف مے لبئن کی ىـکت کے مبتھ مـکبؿی اوؿ
ًزی ىؼجے کی تٌظیویں آرـوں  ،اوؿ ؛
(ایف) ىـوع کـًے کے تضمیك  ،روغ اػؼاػ و ىوبؿ اوؿ هؼؾوؿ افـاػ مے هتؼلك
هواػ اوؿ ثبفی کے صموق کی هؼؾوؿی کی ایک ہی ثٌیبػ پـ تفہین کی گواہی کو فـوؽ
ػیٌے ؛
 .aػؿیبفت کـًب  ،عوػ هوٹو هؼؾوؿ صموق کے افـاػ کی عالف وؿفی مینٹیویٹک کنی
ثھی هیں  ،؛

 .bهؼؾوؿی مے عطبة کی ىکبیبت کے مبتھ کہ افـاػ کے صموق اوؿ هوحـ ٓـیمے
مے وًولی کے هکول کـًے مے هتؼلك هنبئل مینٹیویٹک ثلٌؼ ؛

 .cػؼالت ًے اك ٓـس هؼاعلت کی هٌظوؿی ایک ػؼالت مے فیـ التواء هؼؾوؿ افـاػ
کے صموق کی یب عالف وؿفی کے القام کو ىبهل کنی ثھی کبؿؿوائی هیں کوئی
ہوں تو ؛

 .dهيك کے هؼیبؿ کے ّبثطے پـ پبثٌؼی ربؿی ہے  ،اوؿ

ک هظبہـٍ کـ کنی ػومـے کبم کے اوپـ ہے کہ ؿہے ہیں مے
 .eرل کبؿکـػگی ا
هتؼلمہ اوؿ ؽیلی کبم اوؿ افؼبل اینے هبػٍ کے گب مہولت
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زموق ایڈوائظ هؼزوسی پبوس کی اوس اتھبسٹی کے لئے خبئضٍ

 .1کہبں مے هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی پتہ چلتب ہے کہ کنی ثھی لبًوى کی پبلینی یب ػول
ةالوامطہ یب ثالوامطہ ٓوؿ کے عالف اهتیبفی یب هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ کے صموق کی عالف
وؿفی کـیں گے  2 ،یہ هيوؿٍ هٌبمت صکوهت یب ػفؼہ کے تضت کہب ربتب ہے لیبم ()ff
(هیں) کے لئے الؼاهبت کـًے عالف وؿفی کب پتہ هجیٌہ اهتیبفی ملوک یب.

 .2هوفوں صکوهت یب  denoitnemerofaلیبم  derednetهيوؿٍ صموق اتھبؿٹی کو ڈك مکتب
ہے هيوؿٍ.

 .3هوفوں صکوهت یب  denoitnemerofaلیبم لبًوى مبف ؿیبمت گے ؿپوؿٹ کـًے کے لئے
پبؿلیوٌٹ یب اموجلی  derednetهيوؿٍ کے ؽیلی کے تضت صَے کی  ،ػول هیں اٹھبئے
ربًے والے الؼاهبت کے ٓوؿ پـ  ،ہو مکتب ہے کیل......

 K29ثدلی کی سپوسٹ اوس کشًے کب خبئضٍ لیں  ،فالذ
 .1کہبں مے هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی پتہ چلتب ہے کہ کنی ثھی ػول ثبلوامطہ یب ثالوامطہ ٓوؿ
کے عالف اهتیبفی یب هؼؾوؿ افـاػ کے مبتھ کے صموق کی عالف وؿفی ہے  ،یہ) ثومبثلہ
گے (کہ) تن ًَیضت کـتے لیبم کب ؽکـ کیب کے تضت ػفؼہ ( )ff( 2ػوم) ( ،ح)  ،ح اوؿ (ىين)
کی عالف وؿفی یب لیٌے کے اهتیبفی ملوک کب القام اك ولت پبثٌؼ الؼاهبت مے عطبة.

 .2اگـ  denoitnemerofaتـتیت کے صَے ؽیلی کے تضت الؼاهبت ًبکبم لیٌے کے لئے (، )1
پھـ هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی ًے مٌب ہے اك هولغ پـ ایک گب ػیٌے کے لئے لیبم.
 .3موبػت کے ثغػ مے  ،اك هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کبؿؿوائی هقیؼ کويٌـ کے لیے هؼؾوؿی
مکتے ہیں ایک آگے کی لوهی یب عالف وؿفی کی ػؼالت کے تؼَت کے هجیٌہ ایڈؿیل لیبم
ہے ًبکبهی مے اك ؿپوؿٹ پـ.

L29
خود کو ثدلی کی گشم  ،ؽہوت اًگیض طشصػول تسمیمبتی  /هؼزوس افشاد کے زموق کب تؼیي
کی خالف وسصی عیغٹیویٹک کے همذهبت کے لئے اًکوائشی
 .1هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی امٹیک ہولڈؿف کی ّـوؿت ہوتی ہے هؼؾوؿی اهتیبف اوؿ ہـامبں
اًکوائـی کی ٓـف مے ایک ػول کـیں گے کی ٓـف مے هغتلف صموق هؼؾوؿی فـاہن
کی عالف وؿفی کی ربئے ىہبػت کو مینٹیویٹک کے ثبؿے هیں کوئی ثھی.

 .2هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کے هنبئل کے صموق ىبهل هیں هؼؾوؿی مے هتؼلمہ توبم گے
هيوؿٍ امٹیک ہولڈؿف کی تٌظیووں کی ٓـف مے  gniticilosلکھب ًوبئٌؼوں کی اوؿ ًیبف
اوؿ افـاػ کے مبتھ موبػت کے ػوام اوؿ کی ٓـف مے هٌظن هيتـکہ ارالك.

 .3هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی ہوا صموق کی هؼؾوؿی مے اًکبؿ کـ مکتے ہیں اًؼمبػ ایک
موالٌبهے کے ؽؿیؼے ایک مـوے کیب رل هیں رل اًؼاف هیں کیب ربئے گب هیں ؿمبئی هؼػب
کہٌے کی ىکل اوؿ کے ثبؿے هیں.

 .4هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کی ؿپوؿٹ کے مـوے اوؿ تضمیمبت کو ثٌیبػ کے گے کی  ،ػاللوں
کی ًيبًؼہی  ،تٌظیووں اوؿ اًکبؿ مینٹیویٹک ہیں اہن ہے کہ پبلینیوں کے صموق کی ایک
اهتیبفی ٓـف ػول اوؿ لواًیي هیں اوؿ ؿیکبؿڈ.

 .5تضمیمبت کـاًے کب کوئی همَؼ کے لئے ہے  ،هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی ہو ؿیبمت یب صکوهت
کی ؿّبهٌؼی کے هـکقی کے مبتھ هـکقی صکوهت یب کنی ؿیبمتی صکوهت کی تفتیو
ایزٌنی یب کـ مکتے ہیں امتؼوبل کی عؼمات هیں مے کنی افنـ کی صکوهت ًے  ،کے
ٓوؿ پـ کـ مکتے ہیں هؼبهلہ.

 .6اتھبؿٹی هؼؾوؿی کے صموق کے کٌٹـول اوؿ کے لئے موت کو اك همَؼ کی تضمیمبت هیں
کنی ثھی هؼبهلے کی ًنجت مے اك هوّوع  ،تضمیمبت  ،کنی ثھی افنـ یب اػاؿے کـ
مکتے ہیں ( )1ري کی عؼهبت ہیں میکيي امتؼوبل کے تضت ؽیلی :

(ایک) ىغٌ کو ثالًے کے کنی ثھی صبّـی کی اوؿ ًفبؽ اوؿ اك کی تضمیمبت ؛
(ة) ػمتبویق کی ّـوؿت ہوتی ہے اك اًکيبف کے کنی ثھی کی اوؿ اك کی پیؼاواؿ ہیں اوؿ
(د) ػؿعوامت کنی ثھی ػواهی لؼؿ مے کنی ثھی ػفتـ ًمل ؿیکبؿڈ یب.
 .7کہبں مے هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کی تضمیكات کو هل کے ثؼؼ کہ اك کے صموق اك ٓـس
کی عالف وؿفی هیں ہو پبئے ربتے ہیں رو ػیب گیب ہے روبػتیں توبم مینٹیویٹک کے عالف
ػول ًوٹل کی عؼهت کـًے کب ایک ٓبلت کی عالف وؿفی کی کو ہو گب یہ هؼؾوؿ افـاػ
کے صموق کب.
 .8ایک ًوٹل کی تؼویل کب اًؼافٍ کـ مکتے ہیں همَؼ اتھبؿٹی کے صموق کی پیؼاواؿ مے پہلے
هؼؾوؿی ہو هؼلوهبت صبٍل کـًے کو هقیؼ کی ّـوؿت ثھی.

 .9هؼؾوؿی صموق روبػتوں کو مبتھ هيبوؿت اتھبؿٹی هیں تؼویل یمیٌی ثٌبئیں گی کی تـلی کو
ایک تضـیـی کو ىـوع کـًے کہ فـاہن کـتب ہے لے لیب ربئے گب رل ٓـیمہ.

ً .10بکبهی کب رـهبًہ اوؿ پبثٌؼی مے عهل کے ًفبؽ هیں ہوں گے ًتیزے هیں ىـوع کـًے کے
مبتھ .denoitnemerofa

 .11روبػتیں ري کے عالف کوئی ( )4ػفؼہ پبثٌؼیبں اوؿ مغت ػؾاة کے تضت ؽیلی گیب ہے ػبئؼ
 ،لبًوى اك کے تضت کی ًیيٌل کوؿٹ مکتے کی اپیل کويٌـ فـاہن کی ٓـس کی هؼؾوؿی.

 .12هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی هؼبہؼٍ کـ مکتے ہیں رہبں اوؿ یہ موزھتی ہے موزھوتے کے
ٓـیموں کی هيك کی ٓـف مے غیـ ؿموی اهتیبف کو عتن کـًے کے لئے کوئی لبثل ػول ،
کی کوىو کـے.

M29

پبوس هؼبہذٍ اوس کشًے کی عہولیبت فشاہن ثبلثی
 .1هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کے ػول هؼبہؼٍ حبلخی اوؿ لبثل ؿمبئی ػیں گے ؿکھٌب ایک ؿیکبؿڈ
کے هـاکق هیں یہ اوؿ کے ؽؿیؼے رھگڑا کیب ہے کہ کنی ثھی یمیٌی ثٌبًے کے لئے ؽهہ
ػاؿی کو صل کـًے کے لئے تیبؿ هؼؾوؿی اًنبى کے مبتھ اػاؿوں کی هٌبمت ہے ؿمبئی

 .2هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی ایکٹ یہ کـیں گے کی ٓبلت ہے ىموں کو اوؿ کے افـاػ کے مبتھ
هؼؾوؿ صموق کے ثبؿے هیں هنبئل هلک کو کے ػاللوں هیں توبم هـاکق اوؿ کے مبتھ
هَـوف لبئن کـتے ہیں اوؿ حبلخی هؼبہؼٍ تؼلمبت کے مبتھ.

 .3هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی هؼؾوؿ گے افـاػ ثزلی مے هتؼلك ہیں وؿکيبپل اوؿ میویٌبؿف کے
لیے هَبلضت کٌٌؼٍ پـ  srotailicnocاوؿ تٌبفػبت کو صل کـًے  ،پـوگـام تـثیت کے
ػول اوؿ هٌظن کـًے کے لئے.

N29
تٌظیووں اوس ثدلی کے لئے ؽشیک  ، etanidroایغوعی ایٹ کے افشاد
( )1هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کے همبٍؼ ہیں هيوؿٍ اوؿ هؼػ پـ ػمتغٔ کـًے کے ٓـیمے
مے کـیں گے  ،کی ٓـف مے  smudnaromeMرل کی تفہین کے هؼبہؼے کے صکبم ،
ؿیگولیٹـی اتھبؿٹی یب تٌظین  ،اصوال هیں فؼبل ىـکت یب کے ؽؿیؼے کنی ػومـے کے ػول
کب ىـیک کے مبتھ کنی کو  ،اًنبى ثبہـ واًچھٌیی کے لئے اٹھبئے ہوئے ایکٹ کے اك.
( )2هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی فـائِ اوؿ اك کے کبم مے ًکبل کـ لیبم کبم لے ربًے کے
همَؼ کے لئے هلک کے ػاللوں کے گـوپ هیں هغَوً ػاللوں اوؿ.
O29

کی کویٹیوں کے لیبم

 .1هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی اوؿ اك ٓـس کـ مکتے ہیں لبئن کویٹیوں کے ٓوؿ پـ یہ موزھے
اك کے هؤحـ هبػٍ کے لبثل  ،اك کبم کے تضت ایکٹ کے لبًوى اك کی هيك اتٌی کے تضت

اعتیبؿات کہ ہو مکتی ہے ثغيی اوؿ اك کے لئے همـؿ کیب رب مکتب ہے رینے کبم کـتب
ہے.
 .2تيکیل  ،ؿکٌیت  ،اہلیت کی ىـائٔ  ،اوؿ  ، marouqصبالت کی تمـؿی ً ،کبمی  ،هؼت ،
ًکبمی  ،هؼت کے ارالموں هیں  ،اوؿ کویٹیوں کے امتؼفی کے لواًیي کی ٓـف مے همـؿ
کیب ربئے گب.

P29
اکبؤًٹظ اوس آڈٹ :
( )1هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی ثھبؿت هتؼلمہ گے ثـلـاؿ ؿکھٌے کے هيامت اکبؤًٹل اوؿ ػیگـ
ؿیکبؿڈ کی آڈیٹـ رٌـل اوؿ کٌٹـولـ مبالًہ اوؿ تیبؿی کے ایک لوهی فٌڈ مویت اکبؤًٹل کے
ثیبى کی ٓـف مے هطلوثہ آهؼًی اوؿ اعـاربت کے اکبؤًٹ هیں کے ٓوؿ پـ فبؿم کو
اینے.
( )2لوهی فٌڈ کے اکبؤًٹل کی آڈیٹـ اوؿ کٌٹـولـ آڈیٹـ کیب ربئے گب اوؿ آڈٹ کی ٓؿف مے
اوؿ کٌٹـولـ ًے رٌـل ولفے کے اینے هیں ثھبؿت کے ٓوؿ پـ ہو مکتی ہے هیں عـچ کی
کوئی وّبصت اوؿ اتھبؿٹی کے صموق ػیں گے کٌکيي کے مبتھ اینے آڈٹ هؼؾوؿی ہو لبثل
اػائیگی کی ٓـف مے  ،ثھبؿت کب رٌـل.
( )3کٌٹـولـ اوؿ آڈیٹـ ثھبؿت کے ػبم اوؿ کنی ػومـے کے لوهی کے اکبؤًٹل کے آڈٹ
کے مبتھ تؼلك ىغٌ همـؿٍ هیں رٌـل اینے آڈٹ کے ٓوؿ پـ کٌٹـولـ اوؿ آڈیٹـ کے
ملنلے هیں اوؿ اتھبؿٹی کے امتضمبق کے فٌڈ گے ہیں ہی  ،صموق ثھبؿت کے اکبؤًٹل
صکوهت کے آڈٹ کے مبتھ کیب تؼلك ہے هیں  ،اوؿ عبً ٓوؿ پـ  ،اتھبؿٹی کے صموق ػیں
گے هؼؾوؿی ػیگـ  ،واؤچـ هـثوٓ  ،اکبؤًٹل کو ػؿمت کـًے کی ػؿعوامت کی پیؼاواؿ
کی کتبثوں کی ػمتبویقات کے ػفبتـ هیں کنی ثھی کب هؼبئٌہ اوؿ کبغؾ اوؿ کو.
( )4لوهی فٌڈ کے اکبؤًٹل کے ٓوؿ پـ کی ٓـف مے اك تَؼیك کے کٌٹـولـ اوؿ رٌـل
آڈیٹـ کے ثھبؿت یب هیں همـؿ ىغٌ کنی ػومـے  ،اك مے هتؼلك ؽؿا ؿپوؿٹ مبتھ مبتھ
آڈٹ  ،امی کی ورہ مے ہوں گے اؿمبل کـ ػی ربئیں مبالًہ کے لئے رو  ،هـکقی
صکوهت کی پبؿلیوٌٹ ہبؤك هیں ہـ همـؿ مے پہلے ہو.
Q29
زموق اتھبسٹی هؼزوسی کی عبالًہ سپوسٹ کے
( )1هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی یہ کـ مکتے ہیں رینب کہ اك کیل صکوهت کو هـکقی صکوهت
یب ؿیبمت کی ؿپوؿٹ ػیں گے مبالًہ ایک پیو کیب ربئے  ،یب یہ کہ اك ٓـس فوؿی اہویت
ہے  ،اوؿ مکتے هیں کوئی عبً ولت روغ کـاًے کی ؿپوؿٹوں کی ؿائے اك پـ کنی ثھی
هؼبهلہ ہے رل هیں  ،مبالًہ کی ؿپوؿٹ کے صْوؿ ػبرقی و فـهبًجـػاؿی تک هؤعـ کیب
ربئے ًہ ربئے.

( )2هـکقی صکوهت یب ؿیبمتی صکوهت کی  ،همؼهہ کے ٓوؿ پـ ہو مکتب ہے  ،تزویق یب
مبالًہ اوؿ عَوٍی ؿپوؿٹ کے ہوں گے ؿاٍ لی یب پبؿلیوٌٹ کے لئے کویيي کے همـؿ
مے پہلے ہـ ایک کے ایواى ؿیبمت وػاًوٌڈل کبؿؿوائی کے مبتھ ثبلتـتیت ایک یبػػاىت کی
اگـ کوئی ہے تو  ،کی مفبؿىبت کی مفبؿىبت کی پـ لے ربیب ربئے پـ غیـ کے لئے اوؿ
وروہبت اتھبؿٹی هؼؾوؿی صموق کی هٌظوؿی کی.

R29
هؼزوسی کوؾٌشوں لوهی کوسٹ کے
 .1هـکقی صکوهت ًے کويٌـوں هؼؾوؿی لوهی کـے گب اوؿ لبئن ایک ػؼالت.

 .2هؼؾوؿی کويٌـوں ًیيٌل کوؿٹ کے ىبهل اؿکبى کب ولت ػیں گے واال تیي پـ هيتول :

(ایک) ایک ىغٌ رو کنی کی ٍؼاؿت کی ربئے گی کہ رذ کیب ربئے گب اوؿ
ػؼالت مپـین رذ کی اہلیت صبٍل کـًب ؛
(ة) ػو افـاػ هؼؾوؿ افـاػ ہوًے کے ػلن کی هؼؾوؿی لبًوى اوؿ کے صموق ؿکھٌے
کی هہبؿت اوؿ یب صموق اًنبًی کے تزـثے ؛
 .3لوهی هؼؾوؿی کويٌـوں مبل کے پبًچ هـصلے پـ هہـ لگب ػیتب ہے اوؿ اپٌے ہبتھ مے ایک
کے لئے ثھبؿت کی ٍؼؿ کے تضت کی ٓـف مے واؿًٹ همـؿ کیب ربئے گب.

 .4اك میکيي کے تضت تمـؿیبں لبًوى کی هؼؾوؿی کی فیلڈ کے ثؼؼ کـ ػیب ربئے گب اوؿ هیں
هبہـ کی ایک کویٹی کی مفبؿىبت صبٍل کـًے پـ هيتول کب ثھبؿت  ،رنٹل کی چیف ایک
اوؿ ایک ػؼالت ًے مپـین کے میٌئـ رذ.

( )4تٌغواٍ اوؿ االؤًل کی اػائیگی اوؿ ػیگـ لواًیي اوؿ هؼؾوؿی کی کويٌـ لوهی صبالت
کی عؼهت کی لوهی هؼؾوؿی کويٌـوں کی ػؼالت کے افنـاى یب هالفهیي کے ػومـے اوؿ
صکوهت کی ربئے گی اك ٓـس هـکقی کی ٓـف مے همـؿ کے ٓوؿ پـ ہو مکتی ہے
S29 .
هؼزوسی کوؾٌش لوهی کی ػذالتتمشیجبت کے

( )1هؼؾوؿی کويٌـوں ًیيٌل کوؿٹ کے ہوں گے --
 .aاتھبؿٹی ًے هؼؾوؿی کے صموق کے توبم اٍل صکن مے اپیل اتھبؿٹی ؛
 .bاتھبؿٹی کے صموق هؼؾوؿی کی ٓـف مے اك کو فیَلہ کـًب پـ هؼبهالت
صوالہ ؛
 .cهؼؾوؿ لو افـاػ کے مبتھ کے کے صموق کی عالف وؿفی کے مٌزيتھبى
گؿم  ،ىہوت اًگیق عوػ اوؿ ہؼایبت ػیٌب هٌبمت اصکبهبت یب ؛

( )2کوئی ثھی هتبحـٍ ىغٌ کو تؼَت مے هؼؾوؿی کے هؼبهالت مے هتؼلك کے لئے
لوهی هؼؾوؿی کويٌـ کی ػؼالت کے پبك ربیب کـو ثـاٍ ؿامت.
T29
هؼزوسی کوؾٌشوں لوهی کی ػذالت لوتوں کے
( )1صَے مے اك کے همبٍؼ کے لئے  ،م ػؾوؿی کويٌـوں لوهی کوؿٹ کے ًبم مے ،
گے ہیں هؼبهالت کب کوڈ کوؿٹ هیں ایک ىہـی ىبهل ٓوؿ پـ کـ ؿہے ہیں صك (ثھی امی
ٓـس کے تضت مول هٌؼؿرہ ؽیل کے ملنلے هیں همؼهہ اًْجبٓ  1908کے ػوؿاى کی
کوىو کـ ایک --
پ اك کی
(ایک) ثالًے اوؿ اًنبى هیں مے کنی کی هوروػگی کے ًفبؽ اوؿ صلف ؿ
تضمیمبت ؛
(ة) ػمتبویقات کی ّـوؿت ہوتی ہے اك اًکيبف کی پیؼاواؿ اوؿ ؛
(د) پـ عٔ حجوت صبٍل کـًے ؛
(ة) کے ػفتـ هیں کوئی ػلیل ایکٹ کے ثھبؿتی کے هوّوع کو کی ىـائٔ کی
لنووں کے  123اوؿ  ،( 1 1872 ، 124مے  gninoitisiuqer )1872کنی ثھی
مـکبؿی ؿیکبؿڈ مے یب ػمتاویق کی ٓـس ؿیکبؿڈ یب کبپی ػمتبویق یب ؛
(ای) ػمتبویقات یب گواٍ هؼبئٌہ کے ربؿی کـًے کے کویيي کے لیے ؛
(ایف) کے فیَلے کب ربئقٍ لیٌے کے اك ؛
(ف) پہلے مے ٓے ىؼٍ پـوگـام کے لئے ایک کو ؿػ کـًے یب  etrapکب فیَلہ مبثك اك ؛
(ک)  etrapکی تـتیت یہ مبثك فوری کی ٓـف مے هٌظوؿ آؿڈؿ یب کنی ثھی پہلے
مے ٓے ىؼٍ ایک ٓـف کنی صکن کے لئے ػؿعوامت ثھی کی کی ثـٓـفی اوؿ
(هیں) کنی ػومـے هوّوػبت رو صکوهت کو تيویو کی ٓـف مے ہو مکتی
ہے هيـوع.

U29
هؼزوسی کوؾٌشوں لوهی کی ػذالت کے ازکبهبت ًفبر کے
( )1ایک صکن یب ایک کویيي هؼؾوؿی لوهی کی ػؼالت کے صکن هٌظوؿ کی ٓـف مے
ّبثطے کی مول صکن یب صکن کی ایک ایک فوؿ اوؿ احـ کے ٓوؿ پـ ہی ہوں گے ہے کہ
ػؼالت کے مول کوڈ ػیں گے اوؿ کی ٓـف مے فـُ کیب گیب ہے رینب کہ امی ٓـیمے
مے پھبًنی هیں  ،صکن اوؿ کی تمؼیـ هیں پھبًنی  1908کے لئے.
( )2ایک صکن یب صکن کی مقا ثھیرب کے لئے کـ مکتے ہیں کہ ػؼالت کے چالیب ربئے یب
کی ٓـف مے لوهی کی ٓـف مے هؼؾوؿی کويٌـ یب ػؼالت کے کنی ثھی ہے وٍ رل
کے لئے.

V29
هؼزوسی کوؾٌشوں لوهی کی ػذالت اًضجبط کبسوائی هیں
( )1کوئی ثھی هتبحـٍ ىغٌ کی هؼؾوؿی اهتیبف پـ کی ثٌیبػ کنی کی ٍوؿت کويٌـ هیں
هؼؾوؿی لوهی ًمطہ ًظـ کـ مکتے ہیں ؛
( )2ىکبیت کنی کی پـ ؿمیؼ  ،هؼؾوؿی کويٌـوں لوهی کوؿٹ کے ػى تیل هؼت کے
رواة کے اًؼؿ ہوں گے فـاہن پبؿٹی اینی ہؼایت کی ىکبیت کی کبپی کی هیں وّبصت کے
ثـػکل پبؿٹی کی ىکبیت کی.
( )3هؼؾوؿی کويٌـوں ًیيٌل کوؿٹ کے وکیل ًے هولغ پـ ػوًوں هٌبمت گے ػو ایک ایک
لبًوًی یب کے ؽؿیؼے کی روبػتوں هوروػ ىغٌ اى کے هؼبهلے هیں.
( )4اك کویيي  ،هؼؾوؿی لوهی کے آگے ثڑھٌے مے پہلے ػؼالت هیں ہـ لبًوى اینے
لوگوں کو کھلی کیب ربئے گب اوؿ کی ٓـف مے یہ کبم لگبیب کہ ػؼالت هیں چھٹی کی هؼػ
کے همبٍؼ کے هبہـ کے لیے هغؽوؿی کی ایک ػؼالت کی عؼهبت کو هضفوظ.
( )5کويٌـوں هؼؾوؿی کوؿٹ کے لوهی اػلی ػؿرے کی ربئے گی تبکہ ػالئل اوؿ اك کے
ثؼؼ موبػت اینے فثبًی هوکي تیقی کے ٓوؿ پـ یہ فیَلہ ہـ ػؿعوامت کو ثٌب ؿکھب ہے
اك کے ثؼؼ پیيکو ػمتبویقات کب هطبلؼہ کی  ،تضـیـی اوؿ عٔ.
( )6هؼؾوؿی کويٌـوں لوهی کی ػؼالت ہـ آگے ثڑھٌے مے پہلے ػؼالت اوؿ پیٌل کوڈ کب
ثھبؿتی  193 228اوؿ صَے کے اًؼؿ هؼٌی کی کبؿؿوائی کی ربئے گی موزھب ربئے ایک
ػؼالتی کے همبٍؼ ہو گب تَوؿ کیب ربئے ػؼالت کے لئے مول ایک ّبثطے کی مول کوڈ
کے.

W29

هؼزوسی کوؾٌشوں لوهی کی ػذالت کی تالػ کی
( )1هؼؾوؿی کويٌـوں ًیيٌل کوؿٹ کے کیب گیب ہے کے لبًوى کے مواالت ہوں گے یہ
فیَلہ ػوًوں اوؿ اٹھبیب رب مکتب ہے کہ صمبئك مے پہلے اك کے اوؿ اگـ وٍ یہ ہے کہ
هطوئي ایک ایکٹ اك کی عالف وؿفی کے تضت ّوبًت ػی گئی ہے ًہ کے کنی ثھی اك
ؿفق هیں مے کنی عالف وؿفی کے ایکٹ یب  ،اك چیق کی پیـوی کی اوؿ فیبػٍ ػیں گے
هنئلہ یب ایک روبػت کو ایک ؿاہٌوبئی کے مبهٌے تـتیت کے لئے --
.a
.b
.c
.d

هٌَوثہ یب اهتیبفی ػول عتن کـًے کے لئے ػالد کی عالف وؿفی کی
ٓـف مے ؛
لبًوى اك کے لئے ثٌؼ کـ کنی کی ىـائٔ کی عالف وؿفی ہے مـگـهی
ہے کہ ؛
ػیي فعن اینے ًمَبى یب گويؼگی کی کنی ثھی ٓـس ؿلن کب
کو تکلیف ا
ىکبؿ هؼبوّہ کے ٓوؿ پـ ہو مکتی ہے لؼؿ کی ٓـف مے یہ ؛
روبػتوں کے اعـاربت کے لئے کبفی فـاہن کـًے کے لئے.

( )2ہـ کويٌـوں هؼؾوؿی لوهی کی ػؼالت کے صکن کی ٓـف مے کبؿؿوائی کی تٌظین
کے اؿکبى کـیں گے کہ اى کی ٓـف مے ػمتغٔ کئے ربئیں اوؿ ویت مبئٹ کے اك پـ
ىبئغ کی ثبلبػؼگی مے ؛

X29
سیبعت هؼزوسی ػذالتیں
 .1ؿیبمتی صکوهت ًے "ڈك ؿیبمت کے گے لبئن ایک ػؼالت ًے هؼؾوؿی کوؿٹ
ؿیبمت کويٌـوں کو هؼلوم ہوًب ٓوؿ پـ".

 .2ؿیبمتی صکوهت کی ّـوؿیبت رغـافیبئی کی آثبػی اوؿ ثبؿٍ ہوًے ؿیبمت کے
صٌے کی هغتلف ػؼالتوں هیں هؼؾوؿی مکتے ؿیبمت کے التؼاؿ پبؿٹی کے لبئن
ایک هطلوثہ تؼؼاػ.

 .3ایک ؿیبمت هؼؾوؿی کوؿٹ مویت اؿاکیي کب ولت ػیں گے واال ػو هيتول ہوتے ہیں
:
(ایک) ایک ىغٌ رو کنی کی ٍؼاؿت کی ربئے گی کہ رذ کی ربئے گی اوؿ
ػؼالت کے اػلی رذ کی اہلیت صبٍل کـًب ؛
(ة) ایک هؼؾوؿ لبًوى هؼؾوؿی کے ػلن کی اوؿ یب صموق کے افـاػ کے صموق
ؿکھٌے کی هہبؿت اوؿ اًنبًی هیں تزـثہ اًنبى
( )3اك میکيي کے تضت تمـؿیبں هؼؾوؿی کب هیؼاى ثٌب ػیب ربئے گب اوؿ هیں صبٍل
کـًے کے ثؼؼ مے صکوهت کی هبہـ ایک اػلی ػؼالت ہے اوؿ یہ کہ کویٹی پـ
هيتول هیں مے اًتغبة مفبؿىبت کی ایک ہبئی کوؿٹ کے چیف رنٹل کب فیَلہ
کـ کے ایـاى کے  ،ؿیبمت کب اپٌے لبًوى .کی لوهی صَے اك ػؼالت کے مبتھ
هيوؿٍ ملیکيي کویٹی مکتے ہیں کے تضت تمـؿیبں کـ رجکہ هؼؾوؿی کويٌـ.
( )4تٌغواٍ اوؿ االؤًل کی اػائیگی اوؿ ػیگـ لواًیي اوؿ ػؼالت هؼؾوؿی ؿیبمت کی
ىـائٔ کی عؼهت کی ؿیبمت هؼؾوؿی کويٌـوں کے هالفهیي اوؿ ػیگـ افنـاى یب
صکوهت کی ربئے گی اك ٓـس ؿیبمت کی ٓـف مے همـؿ کے ٓوؿ پـ ہو مکتی
ہے.
Y29
هؼزوسی کوسٹ سیبعت لوتوں کے
( )1صَے مے اك کے همبٍؼ کے لئے  ،ؿیبمت کی هؼؾوؿی کوؿٹ یؼٌی گے ہیں
هؼبهالت کب کوڈ کوؿٹ هیں ایک ىہـی ىبهل ٓوؿ پـ کـ ؿہے ہیں صك (ثھی امی ٓـس کے
تضت مول هٌؼؿرہ ؽیل کے ملنلے هیں همؼهہ اًْجبٓ  1908کے ػوؿاى کی کوىو کـ ایک
-(ایک) ثالًے اوؿ اًنبى هیں مے کنی کی هوروػگی کے ًفبؽ اوؿ صلف پـ اك کی
تضمیمبت ؛
(ة) ػمتبویقات کی ّـوؿت ہوتی ہے اك اًکواف کی پیؼاواؿ اوؿ ؛
(د) پـ عٔ حجوت صبٍل کـًے ؛
(ة) کے ػفتـ هیں کوئی ػلیل ایکٹ کے ثھبؿتی کے هوّوع کو کی ىـائٔ کی
لنووں کے  123اوؿ  ،( 1 1872 ، 124مے  gninoitisiuqer )1872کنی ثھی
مـکبؿی ؿیکبؿڈ مے یب ػمتبویق کی ٓـس ؿیکبؿڈ یب کبپی ػمتبویق یب ؛
(ای) ػمتبویقات ای گواٍ هؼبئٌہ کے ربؿی کـًے کے کویيي کے لیے ؛
(ایف) کے فیَلے کب ربئقٍ لیٌے کے اك ؛
(ف) پہلے مے ٓے ىؼٍ پـوگـام کے لئے ایک کو ؿػ کـًے یب  etrapکب فیَلہ مبثك اك ؛

(ک)  etrapکی تـتیت یہ مبثك فوری کی ٓـف مے هٌظوؿ آؿڈؿ یب کنی ثھی پہلے
مے ٓے ىؼٍ ایک ٓـف کنی صکن کے لئے ػؿعوامت ثھی کی کی ثـٓـفی اوؿ
(هیں) کنی ػومـے هوّوػبت رو صکوهت کو تيویو کی ٓـف مے ہو مکتی
ہے هيـوع.
Z29

هؼزوسی کوسٹ سیبعت کے ازکبهبت ًفبر کے
( )1ایک صکن یب کنی هؼؾوؿی ؿیبمت کب صکن هٌظوؿ کی ٓـف مے مول صکن یب صکن کی
ایک ایک فوؿ اوؿ احـ کے ٓوؿ پـ ہی کـیں گے ًے ػؼالت  1908کے لئے  ،ػول کـیں
گے اوؿ مول ہو اعالق کے ٓوؿ پـ ہے رل ٓـس ایک ہی فـُ کی ٓـف مے هیں
پھبًنی ػے ػی صکن اوؿ ػولی کبم کب صکن فـهبتب.
( )2ایک صکن یب صکن کوؿٹ کنی کی ٓـف مے ہو کوؿٹ چالیب ربئے یب کے ؽؿیؼے
هؼؾوؿی کی ؿیبمت ہے رو یب گقؿ اك ػول کو رل هیں اك کے لیے ثھیزب ربتب ہے
AA29 .
هؼزوسی کوسٹ سیبعت اًضجبط کبسوائی هیں
( )1کوئی ثھی هتبحـٍ ىغٌ لبًوى اك کی کوئی ىـائٔ کی عالف وؿفی کب القام لگبیب کے
هؼبهلے هیں مے ایک ىکبیت ػؼالتوں ؿیبمت ڈك مکتب ہے ًمطہ ًظـ.
( )2ػؼالت مے یہ ثھی ایک ىکبیت پـ ؿمیؼ کے ػى تیل هؼت کے رواة کے اًؼؿ ہوں گے
فـاہن ىکبیت کی کبپی کو هغبلف پبؿٹی ًے امے  /اك ىکبیت کو ہؼایت کب ؽکـ کیب هیں.
( )3اك ػؼالت کے وکیل ًے هولغ پـ ػوًوں هٌبمت گے ػو ایک ایک لبًوًی یب کے ؽؿیؼے
کی روبػتوں هوروػ ىغٌ اى کے هؼبهلے هیں.
( )4اك کوؿٹ  ،هؼؾوؿی آگے ثڑھًے مے پہلے ؿیبمت هیں ہـ لبًوى اینے لوگوں کو
کھلی کیب ربئے گب اوؿ کی ٓـف مے یہ کبم لگبیب کہ ػؼالت هیں چھٹی کی هؼػ کے همبٍؼ
کے هبہـ کے لیے هؼؾوؿی کی ایک ػؼالت کی عؼهبت کو هضفوظ.
( )5ؿیبمت هؼؾوؿی کوؿٹ اػلی ػؿرے کی ربئے گی تبکہ ػالئل اوؿ اك کے ثؼؼ موبػت
اینے فثبًی هوکي تیقی کے ٓوؿ پـ یہ فیَلہ ہـ ػؿعوامت کو ثٌب ؿکھب ہے اك کے ثؼؼ
پیيکو ػمتبویقات کب هطبلؼہ کی  ،تضـیـی اوؿ عٔ.
( )6ؿیبمت هؼؾوؿی ہـ آگے ثڑھٌے مے پہلے کوؿٹ اوؿ پیٌل کوڈ کب ثھبؿتی 193 228
اوؿ ػفؼہ موزھب ربئے گب کے هؼٌی کو ایک ػؼالتی کبؿؿوائی کے اًؼؿ اىػؿ اًْجبٓ
کبؿوائی مول هیں مے ہو ربئیں گے تَوؿ کیب ربئے کوڈ کے همبٍؼ کے لئے ػؼالت ًے
ایک ىہـی .

29
سیبعت هؼزوسی کوسٹ ًے اٹل ثہبسی کی تالػ کب
( )1ؿیبمت هؼؾوؿی کوؿٹ اك کے لبًوى کے مواالت ہوں گے یہ فیَلہ ػوًوں اوؿ اٹھبیب
رب مکتب ہے کہ صمبئك مے پہلے یہ اوؿ لبًوى ہے اگـ اك کی کنی ثھی عالف وؿفی
هطوئي ایک ػیب گیب ہے کہ وہبں کب صك کنی ىـائٔ کی عالف وؿفی یب ّوبًت کے تضت یہ
لبًوى ثبتیں هٌؼؿرہ ؽیل هیں مے فیبػٍ ہوں گے هنئلہ یب ایک ایک صکن کو ہؼایت پبؿٹی کو
اك کے ثـػکل --
.a
.b
.c
.d

هٌَوثہ یب اهتیبفی ػول عتن کـًے کے لئے ػالد کی عالف وؿفی کی ٓـف مے
؛
لبًوى اك کے لئے ثٌؼ کـ کنی کی ىـائٔ کی عالف وؿفی ہے مـگـهی ہے کہ ؛
مہب چوٹ مے یب اػائیگی کب ًمَبى کنی کے لئے ؿلن اینب ىکبؿ کـًے کے ٓوؿ پـ
هؼبوّہ اك ٓـس ہو مکتی ہے لؼؿ کی ٓـف مے  ،یب
روبػتوں کے اعـاربت کے لئے کبفی فـاہن کـًے کے لئے

( )2ہـ کوؿٹ هؼؾوؿی ؿیبمت کب صکن ػیب کے ؽؿیؼے کی کبؿؿوائی چالًے کے هوجـاى
کـیں گے کہ اى کی ٓـف مے ػمتغٔ کئے ربئیں اوؿ ویت مبئٹ کے اك پـ ىبئغ کی
ثبلبػؼگی مے
CA29
ػزاة
رل مبل هؼؾوؿی ؿیبمت ًبکبم ہو ربتب ہے یب کويٌـوں هؼؾوؿی لوهی کے لئے ػول کے مبتھ کنی
کو صکن ػیب کی ٓـف مے ػؼالت هیں ػؼالتوں  ،کے ٓوؿ پـ کـ مکتے ہیں هؼبهلہ تیي مے ثڑھب
کـ مکتے ہیں رل هیں همـؿٍ هؼت  ،گے لیؼ ایک کے لئے مبتھ ؿہٌے مقا  ،یب کـًے کے مبتھ
ٹھیک تومیغ رو کـ مکتے ہیں ػك الکھ ؿوپے یب ػوًوں.

زقہ ؽؾن  :خشم اوس SEITILANEP
کے رسیؼے اداسوں کے خشم
A30
 .1ہے کے تضت اك رـم کہبں کنی ثھی کیب گیب ہے ایکٹ کے ٓوؿ پـ  ،کی ٓـف مے ایک
لیبم  ،ہـ ىغٌ تھب رل ًے  ،هیں اك ولت رـم کب اؿتکبة کیب تھب همـؿٍ هیں ثـاٍ ؿامت
تھب یب مـ چبؿد کے ػول کے لیبم کے لئے ؽهہ ػاؿ تھب  ،اوؿ اك کے کبؿوثبؿ اچھی ٓـس

امٹیجليوٌٹ کے ٓوؿ پـ  ،رـم کب هزـم موزھب ربتب کیب ربئے گب  ،اوؿ اك کے هطبثك مقا
ػی اوؿ عالف گب ؽهہ ػاؿ کو چل ػیئے ربئیں ؛
ثيـٓیکہ میکيي ؽیلی کچھ ىبهل اك هیں رـم اینے ہوں گے فـاہن کی کویيي ًے کنی کو
ؿوکٌے کے لئے ؽهہ ػاؿ ىغٌ کوئی ثھی مقا ػی هیں اك ایکٹ  ،رـم ہے کہ حبثت ہو اگـ
اك ًے ہوا کب اؿتکبة کے ثغیـ اك کو امتؼوبل کیب گیب تھب هضٌت مت کی ورہ مے ہے کہ
ػلن یب.
( )2میکيي ؽیلی هیں ہوتے ہوئے ثھی هوروػ کچھ ( )1ہے  ،کے تضت اك رـم هیں رہبں
گیب ایکٹ کے لیبم کب ػقم کی ٓـف مے اوؿ اك کے  ،ہے مے حبثت ہوا کہ ہے رـم هلی
ثھگت یب ػقم کے مبتھ اتفبق ؿائے کیب گیب ہے یب پـ غفلت کنی ثھی ہے هٌنوة کـًب لیبم
کے کنی ػومـے افنـ کب صَہ ہے  ،اك ىغٌ کے عالف کی ہے کہ هزـم موزھب ربتب
گے ثھی ؽهہ ػاؿ ہوں گے رـم اوؿ چل ػیئے ربئیں اوؿ اك کے هطبثك مقا ػی.
.B30
کے لئے خشائن ػزاة خٌشل
 .1ػول کے مبتھ کـًے هیں ًبکبم ؿٍے رو یب لبًوى اك کی ىـائٔ کی عالف وؿفی کنی ثھی
 ،یب لواًیي ثٌب یب صکن یب ہؼایبت کے تضت ربؿی کئے گئے  ،مبل هیؼبػ هیں ًبکبهی اینی ہـ
گے  ،هیں اصتـام کی رل هیں ػو مے ثڑھب کـ مکتے ہیں یب عالف وؿفی کے مبتھ لیؼ مقا
 ،ہو یب ٹھیک مے پچبك ہقاؿ ہو مکتی ہے رل هیں توكیغ ؿوپے مے یب ػوًوں اوؿ هیں
کیل کی ًبکبهی یب عالف وؿفی ربؿی ہے عالف وؿفی یب  ،رل مے ًبکبهی اینے لوگوں
کو ہـ لئے ػى ؿوپے مے ایک ہقاؿ مے اّبفی رـهبًہ رو کـ مکتے ہیں ثڑھبًے مے
پہلے کی مقا کے لئے ربؿی ثؼؼ اك ٓـس کی ًبکبهی یب عالف وؿفی ؛
( )2اگـ هیں ًبکبهی یب طالف وؿفی صَے ؽیلی صوالہ هیں مے ( )1مقا کی تبؿیظ کے ثؼؼ
ایک مبل کی هؼت کے ثؼؼ ربؿی ؿہتب ہے  ،هزـم مبل هیں چبؿ مے ثڑھب کـ مکتے ہیں
رل هیں کیب ربئے گب اوؿ کے لئے همـؿٍ هؼت لیؼ کی مقا کے مبتھ.
.C30
 K4دفؼہ کی خالف وسصی ػزاة کے لئے
 .1کوئی ثھی مـوك فـاہن کـًے والے  K4ػفؼہ کے تضت ىـائٔ کے مبتھ ػول ًبکبم کـًے
کی پیؼاواؿ الئنٌل یب عؼهت کـیں گے چالیب رب کے مبتھ کی هؼطلی کی هٌنوط  ،تٌنیظ یب ،
یب ػوًوں کے مبتھ ٹھیک ہے  ،کے مبتھ یب ؿوپے الکھ رو کـ مکتے ہیں تومیغ کو ایک کے
لئے ؛

 .2اگـ هزـم کو مقا کی تبؿیظ کے هہیٌے مے ػول ًبکبم مے چھ کی هؼت کے ایک  K4کے
اًؼؿ اًؼؿ ػفؼہ ىـائٔ کے مبتھ  ،هزـم ؿہب ہے ثؼؼ هیں ًبکبهی کیب ربئے گب اوؿ مقا اینی

ہے رل کے ػوؿاى ػى کے لئے ؿوپے ہـ ہقاؿ کے مبتھ اّبفی رـهبًہ رو کـ مکتے ہیں
تومیغ پبًچ تک ًبکبهی اینی مقا کے لئے مت مے پہلے ؛
D30
 I4 .دفؼہ کی خالف وسصی ػزاة کے لئے
 .1کوئی ىغٌ یب کنی ثھی تٌظین یب تـتیت رل کے مبتھ چالیب ربئے گب کے مبتھ ػول ًبکبم
کـًے کی ػفؼہ  I4کے تضت ىـائٔ :

.a
.b
.c
.d

ّـوؿیبت کو ؿمبئی تک ثزلی کے پبًی اوؿ فـاہوی هؼطل کی پوؿی ہوتی ہیں  ،یب
هٌنوط کـًے کے لئے  ،کے ثلڈؿ الئنٌل کی هؼطلی تٌنیظ یب  ،یب
ٹھیک اًؼافٍ ػوبؿت هبؿکیٹ کی لیوت یب هبؿکیٹ هیں رو کـ مکتے ہیں ثڑھبًے
کے لئے پبًچ فیَؼ کی لیوت  ،کے ٓوؿ پـ  ،کی ہو کیل کـ مکتے ہیں  ،یب
اى هیں مے ایک هزووػہ یب اك مے فیبػٍ کی ػو.

 .2اگـ هزـم کو مقا کی تبؿیظ کے هہیٌے مے ػول ًبکبم مے چھ کی هؼت کے ایک  I4کے
اًؼؿ اًؼؿ ػفؼہ ىـائٔ کے مبتھ  ،هزـم ؿہب ہے ثؼؼ هیں ًبکبهی کیب ربئے گب اوؿ مقا اینی
ہے رل کے ػوؿاى ػى هیں ؿوپے کے لئے ہـ الکھ مے اّبفی رـهبًہ رو کـ مکتے ہیں
تومیغ ایک تک ًبکبهی اینی مقا کے لئے مت مے پہلے.
E30
 J4 .دفؼہ کی خالف وسصی ػزاة کے لئے
 .1کوئی ىغٌ یب کنی ثھی تٌظین یب تـتیت رل  J4ػفؼہ کے تضت ىـائٔ کے مبتھ ػول ًبکبم
ہو ربتب ہے کو پوؿا ّـوؿیبت یہ ہیں .ؿمبئی تک ثزلی اوؿ پبًی کی فـاہوی کے کے کیب
ربئے گب اوؿ مقا هؼطلی کے مبتھ  ،یب ٹھیک هبؿکیٹ یب لیوت فی ٍؼ کی پبًچ رو کـ
مکتے ہیں کو ثڑھب ػیب هتولغ هبؿکیٹ کی قیوت  ،کے ٓوؿ پـ اك کیل کی ػوبؿت کے ،
کـ مکتے ہو  ،یب ػوًوں ؛

 .2اگـ هزـم کو مقا کی تبؿیظ کے هہیٌے مے ػول ًبکبم مے چھ کی هؼت کے ایک  J4کے
اًؼؿ اًؼؿ ػفؼہ ىـائٔ کے مبتھ  ،هزـم ؿہب ہے ثؼؼ هیں ًبکبهی کیب ربئے گب اوؿ مقا اینی
ہے رل کے ػوؿاى ػى هیں ؿوپے کے لئے ہـ الکھ مے اّبفی رـهبًہ رو کـ مکتے ہیں
تومیغ ایک تک ًبکبهی اینی مقا کے لئے مت مے پہلے.
F30
( )3دفؼہ  10ػزاة کے لئے خالف وسصی کی

( )1رل ًے ؿّبکبؿاًہ ٓوؿ پـ فعوی ً ،مَبى یب هؼؾوؿی مے ایک ىغٌ کی کنی ىبط
یب امبتؾٍ کے امتؼوبل هیں هؼاعلت چھ هبٍ لیکي رل مبل آٹھ مے ثڑھب کـ مکتے ہیں مے ،
هنتمل ٓوؿ پـ یب اك مے کن کی لیؼ کے مبتھ ہوں گے ػبؿّی ٓوؿ پـ مقا کے لئے کیب
ربئے گب اوؿ ًہ رو ایک هؼت  ،یب ٹھیک مے  ،یب ػوًوں

G30 .
پیٌل کوڈ کے تست خشائن کے ثھبستی کے لئے اتیدٌب کی عضا
اگـ پیٌل کوڈ ثھبؿتی کنی رـم کے تضت ( 1860مے  45کی گئی ہے) هؼؾوؿ ىغٌ ہے
ایک ىغٌ کو اینی فهیي پـ اك کے عالف هَـوف ػول کو کنی ىغٌ یب ربئؼاػ کے
پـ مے هؼؾوؿ ىغٌ کو  ،فیبػٍ مے فیبػٍ مقا کبؿ ثھبؿتی ىـائٔ کے هتؼلمہ فـُ کے
تضت کوڈ مبل مے فیبػٍ ػو ًہیں کـ مکتے ہیں هؼت ہو ایک  detavarggaکے لئے ،
ؿوفی هتؼلمہ ہوًے هیں همـؿ کی مقا ملنلے کو.
ثيـٓیکہ اك کے هؼبهالت هیں رہبں فیبػٍ مے فیبػٍ رـم ایک کے لئے مقا ػی مبل مے کن ہے
تو ػو یب ثـاثـ کی مقا کے ثؼؼ اتیذًب فیبػٍ مے فیبػٍ اعالق کی صؼ مے تزبوف ًہیں کـیں گے ػوگٌب
فیبػٍ مے فیبػٍ مقا کبؿ ثھبؿتی کے ٓوؿ پـ ػی گئی هیں.

هثبل :
(ا)  325ػفؼہ کے تضت پیؼا ػؿػًبک تکلیف ؿّبکبؿاًہ کے لئے فیبػٍ مے فیبػٍ مقا مبل
ہے مبت .تبہن  ،اگـ اك ٓـس کنی رـم کی هؼؾوؿی اك ٓـس کی صمیمت کی ورہ مے
هؼؾوؿی کے مبتھ ایک اوؿ ىغٌ کے عالف ہے اؿتکبة کیب ہے  ،تو اك کب فیَلہ آٹھ
مبل مے ػو کو مکتے کی هؼت کنی ثھی ٓـف ثڑھ مقا اك ٓـس کہ اك کی فیبػٍ مے
فیبػٍ  ،هبٍ مبل چھ کی مقا کیب رب مکتب ہے مبت مبل  ،آٹھ هبٍ مبل چھ اوؿ ثہت پـ مبل کے
ًو فیبػٍ مے فیبػٍ ایک .تبہن هؼبهلے هیں کوئی مبل ہو ًو کل کے ایک رولہ کی صؼ مے
تزبوف ؛
(ة) اگـ تؼقیـات پبکنتبى کے تضت هبل هیں مے کنی رـم کے عالف ىغٌ هبٍ چھ کی
فیبػٍ مے فیبػٍ مقا کے مبتھ ہے مقا  ،اگـ اك ٓـس کنی رـم کی هؼؾوؿی اك ٓـس کی
صمیمت کی ورہ مے هؼؾوؿی کے مبتھ ایک اوؿ هعٌ کے عالف ہے اؿتکبة کیب ہے ،
اك کے ثؼؼ رذ ًے ثڑھ کـ مکتے ہیں  ،پبًچ رولے کی ٓـف مے ایک هبٍ یب تیي هہیٌے یب
هہیٌے هبٍ کی چھ فیبػٍ مے فیبػٍ تک ایک ہے کہ اك ٓـس کی کل فیبػٍ مے فیبػٍ مقا
هبٍ ہے ثبؿٍ.
H30
( )2خالف وسصی کے لئے ػزاة کی دفؼہ ( )8( 20تش) اوس دفغٍ F7
( )1کـتب ہے  ،رل کب اًؼمبػ یب کبؿوائی کی ہؼایت کنی ثھی هیڈیکل کی هؼت ًہیں ایک کے
لئے اًزبم پـ ایک آػهی کو هؼؾوؿی کے مبتھ لیؼ کے مبتھ ػفؼہ مقا کی عالف وؿفی هیں

ثبًزھ پي کی ٓـف ربتب ہے رل کے لئے ہے یب ہوًے کب اهکبى پیؼا ہو ربئے) ح () 16 8
(ہوں گے مبل كے فیبػٍ مبت اوؿ ٹھیک مے.
( )2کوئی هؼؾوؿی کے مبتھ اًنبى کے ٓوؿ پـ ػیٌے کب ایک عیبل اػاکبؿی ىغٌ  ،عواٍ
کبؿکـػگی کب هظبہـٍ کے ٓوؿ پـ والؼیي یب مـپـمت کی رب ؿہی ہو یب هیں کنی ػومـے
کی ٍالصیت  ،صالل یب صـام کبم  ،کنی ثھی رو کـتب ہے کـًے کی مہولت  ،کی ٓـف
مے ٓتی ٓـیمہ کبؿ کو ؿوکٌے کے اینے ًبکبم ہو ربتب ہے یب  ، yltnegilgenٹھیک مے
اوؿ مبل کے ہوں گے تومیغ پبًچ مے ہو مکتی ہے مقا کے مبتھ رو لیؼ کی مقا.
I30

کے زول کے خبتوے کے لئے هضجوط ػزاة
( )1کـتب ہے  ،رل کب اًؼمبػ یب کبؿوائی کی ہؼایت کنی ثھی هیڈیکل اوؿ مبتھ مبل ػك
کبؿکـػگی پـ ایک ػوؿت کو هؼؾوؿی مے هتزبوف ًہ کـًے کی هؼت کی لیبػت کـًے کب
اهکبى ہے یب رو لیڈف کے لئے ایک کے لئے لیؼ کی مقا ہو هٌظوؿی ػیں گے ثغیـ اعتتبم کب
صول اك کب اظہبؿ ٹھیک.
ثيـٓیکہ ٓـیمہ کبؿ ٓجی اینے هیں همؼهبت کی ٓجی ّـوؿت کی ؿّبهٌؼی ولی ہے یب
مبتھ والؼیي هؼوولی ہو مکتی ہے پـ کبؿکـػگی کب هظبہـٍ کیب ایک.
هقیؼ یہ کہ اینب ٓجی ّـوؿت کی پـیکٹیيٌـ هنتٌؼ ٓجی ایک کی ٓـف مے ہے کب اػالى
کیب.
( )2کوئی هؼؾوؿی کے مبتھ ػوؿت  -ػیٌے کی ػیکھ ثھبل کے ٓوؿ پـ ایک ڈؿاهہ ىغٌ ،
عواٍ کبؿکـػگی کب هظبہـٍ کے ٓوؿ پـ والؼیي یب مـپـمت کی رب ؿہی ہو یب هیں کنی
ػومـے کی ٍالصیت  ،صالل یب صـام کبم  ،کنی ثھی رو کـتب ہے کـًے کی مہولت  ،کی
ٓـف مے ٓجی ٓـیمہ کبؿ کو ؿوکٌے کے اینے ًبکبم ہو ربتب ہے یب  ، yltnegilgenٹھیک
مے اوؿ مبل کے ہوں گے تومیغ مبت مے ہو مکتی ہے مقا کے مبتھ رو لیؼ کی مقا.
J30
 20( )11دفؼہ ػزاة کے لئے خالف وسصی کی
( )1رل ًے ؿّبکبؿاًہ ٓوؿ پـ یب ربى ثورھ کـ رؼا یب) ( 20 11کی ػفؼہ عالف وؿفی
کـتے ہوئے ولی کی ٓـف مے اك کے والؼیي یب هؼؾوؿی کے مبتھ ثچے کی وروہبت
مبت لیؼ کی مقا
ػلیضؼگی کب ٹھیک مے اوؿ مبل مبت کیب ربئے گب اوؿ مقا ایک کے لئے ھ
کی هؼت مے فیبػٍ ًہیں.
.K30
)  2کی خالف وسصی ػزاة کے لئے دفؼہ ( D21

ؿّبکبؿاًہ ٓوؿ پـ رو ىغٌ یب ربى ثورھ کے مبتھ مبل  ،اوؿ ہو مکتے ہیں لیکي رو هبٍ
کی تـػیؼ کے لئے کنی ثھی ىغٌ کے مبتھ ػؿاٍل میبل غؾا یب چھ مے کن ًہیں ہو گب رو
هؼت هؼؾوؿی یب ایڈف مے ایک ہوں گے اًکبؿ  stebaیب هیں اینے ثھی ہوں مبتھ لیؼ مقا
مقا کے مبتھ ٹھیک تومیغ تیي مے
L30 .
ًفشت خطبة کے لئے ػزاة
ؿّبکبؿاًہ ٓوؿ پـ رو ىغٌ یب ربى ثورھ کـ کی هـتکت ًفـت کی تمـیـ کہٌے رـم کے
پـوگـام کویوًٹی کی عؼهت کے هغتلف کیب ربئے گب اوؿ ىبهل هیں ایک یب ایک مے فیبػٍ ،
یب ٹھیک مے مقا ػیں گے  ،یب ػوًوں.

وضبزت :
کویوًٹی مـوك کے پـوگـام ًہیں هطلت هٌبمت کی ٓـف مے ایک پـوگـام تیبؿ کی صکوهت ہے
 ،لیکي رل گے هیں ىبهل ہیں  ،هؼؾوؿ کے افـاػ مے هتؼلك پـوگـاهوں هیں کبم کـًے کے لئے
ىبهل افـاػ کے مبتھ هضؼوػ ہو ربئے هغتلف افـاػ کو ؿہبئو کے اػاؿوں کے مبتھ ثیؼاؿی هیں
ىـکت کـًے اوؿ هؼؾوؿ.

زقہ ہفتن  :هتفشق
31
لذست کے لواًیي ثٌبًے کے لئے
 .1هوفوں صکوهت ایکٹ اك گے کے همبٍؼ اوؿ ػول ًے ٓبلت کو هؤحـ ثٌب لواػؼ ؛

 ytilareneg ( 1 ) .2کے ثغیـ پـ هٌفی احـ ڈالے ؽیلی ػفؼہ  ،هٌبمت صکوهت كے هتؼلمہ لواًیي
ثٌبًے ہوں گے :

.a
.b
.c
.d

( )2می میکيي  4کے تضت کی ّـوؿیبت کو هؼؾوؿی مے افـاػ مے الئنٌل کے
ارـا کی ڈؿائیوًگ پـ غوؿ کـ اى کی ؿمبئی کے اك ایکٹ) (ػ ؛
کے الؼاهبت اوؿ پبلینی هوالغ هنبوی ىـائٔ مے هتؼلك کو اك  1ایکٹ کے) (مے
امٹیجليوٌٹ کے تضت میکيي  19می تیبؿ کی ربئے ؛
کن اف کن اك ایکٹ کے ( )2لبثلیت ایچ ػفؼہ  18تؼلیوی اػاؿوں کے تضت اػلی کے
لئے هؼیبؿ افـاػ کے مبتھ هؼؾوؿ کـًے کے لئے عـچ الگ اى ؛
اتھبؿٹی ػؿمت هؼؾوؿی صموق کے اؿکبى کے لئے تٌغواٍ اوؿ االؤًل ؛

.e
.f
.g
.h

اینے عطوٓ کی ّـوؿت ىـاکت هؼؾوؿی کی ؿکٌیت کے لئے کنی ثھی ىغٌ
کو لڑًے کے اًتغبة کے لیے اہلیت کے صموق اتھبؿٹی کو اٹھبئے ہوئے ہیں اوؿ
تزـثے پـ ثبت ًہیں ؛
هؼؾوؿی کی فبؿم پـ ثکٌگ کے عطوٓ کے اًؼؿ اًؼؿ هغتلف کی هؼؾوؿی صموق کی
ًوبئٌؼگی اوؿ اك ثبت کب یمیي تٌوع کے لئے اتھبؿٹی ؛
ڈیقائیي کی ػبلوگیـ ؿمبئی کے ثٌیبػی ڈھبًچے  ،مہولیبت کی عؼهبت  ،اوؿ
کویوًیکیيي ٹیکٌبلوری اوؿ ؽاتی گتيیلتب احـ هؼلوهبت  ،اٍولوں کی اوؿ هیں ػل کی
هؼؾوؿی کے تٌوع اوؿ
کوئی ػومـے ایکٹ ثبت هتؼلمہ اك کے ًفبؽ کے لئے یب ؽیلی.

 .3پیيگی ىـائٔ کے لیبم کے لئے ربئیں گے  ،هٌبمت ہی صکوهت ثٌبًے کے لواًیي کے
هنوػے ػمتیبة کے اؿکبى کے لیے لبثل ؿمبئی ىکلیں ػواهی تزبویق اوؿ اػتـاّبت مے
اى کے اوؿ ػػوت ػیتے ہیں.
32
ثدلی کے ضبثطے ثٌبًے کے لئے
 .1اوؿ هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کے ٓوؿ پـ هؼبهلہ صکوهت کو هٌبمت لبًوى اك کے همبٍؼ
مکتے لواًیي ثٌبًے کب اعتیبؿ کیب ربئے گب کے لئے اوؿ ػول کو هؤحـ ٓـیمے مے ؛

 .2ہو مکتب ہے کیل  1 ytilarenegکے ثغیـ پـ هٌفی احـ ڈالے)  ،هٌبمت صکوهت اوؿ
هؼؾوؿی صموق اتھبؿٹی کے ٓوؿ پـ (کی میکيي ؽیلی مے هتؼلك لواًیي ثٌب ػیں گے :

.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g

ڈیقائیي کی ػبلوگیـ کے اٍولوں کے هؼیبؿات کے لئے ؿمبئی کی مہولیبت ،
هؼلوهبت اوؿ کویوًیکیيي ٹیکٌبلودی اوؿ ؽاتی عؼهبت  ،هؼؾوؿی اوؿ کی ًمل و
صـکت کو اٹھبئے ہوئے تٌوع هیں ثبت ًہیں ؛
 A7ػفؼہ هؼبهالت کے تضت (ّ )12ـوؿیبت مویت ػول  ،هتؼلمہ صکبم اوؿ
ػومـے ؛
تـثیت اوؿ مبتھ هؼؾوؿ افـاػ کی ّـوؿیبت کی صوبیت ؿکھٌے ملنلے هیں امبتؾٍ
کے لئے اہلیت کے تؼلیوی ؛
اًْجبٓ کبؿوائی  16کے تضت اهوؿ مے هتؼلك ؛
ّبثطے کی اتھبؿٹی کے صموق مے هتؼلك کو هؼؾوؿی کی مبالًہ ؿپوؿٹ کی
تیبؿی اوؿ اىبػت کے ؛
تيکیل  ،ؿکٌیت  ،اہلیت کی ىـائٔ  ،اوؿ اتھبؿٹی کے صموق کے صبالت کی تمـؿی ،
ی
ًکبمی  ،هؼت کے ارالك  ، ،هؼؾوؿی کوؿم کی ٓـف مے لبئن کویٹیبں اوؿ امتؼف
کے اوؿ
کوئی ػومـے ایکٹ ثبت هتؼلمہ اك کے ًفبؽ کے لئے یب ؽیلی.

 .3پیيگی امی کے لیبم کے لئے لواًیي  ،هتؼلمہ صکوهت اوؿ هؼؾوؿی کو صموق اػتـاّبت
اوؿ اتھبؿٹی کی تزبویق کے ٓوؿ پـ ػمتیبة ہے هیں ؿمبئی صبٍل کی ىکل لواًیي کب
هنوػٍ ثٌبًے ہوں گے اك هؼبهلے پـ اى کے ػوام اوؿ ػػوت کے اؿاکیي.

