
 وعام اانلس ےك ےیل

 دصاریت وكلسن

( ےك اطمقب درج ذلی اقونن اك 73-3( اور )61-1سلجم امندنئاگن یك وظنمری اور وہمجرہی ےك دصر یك وتقیث اوردوتسر ےك آرزلكیٹ ) 

 افنذ ایك اجات ےہ:

 اقونن تنحم

 )    ( ء اك اقونن ربمن2015

 ابب اول

 رعتافیت:

 ذلی وہاگ:بسِح : اقونن ذہا ےك دصقم ےك ےیل درج ذلی االطصاحت اور ریبعتات اك بلطم و وہفمم   1آرلكیٹ

 وزارت: وزارت تنحم و امسیج اومر -1

 وزری : وزری تنحم و امسیج اومر -2

 ہمكحم: ہمكحم روزاگر و رقہض اجت -3

 ااھتریٹ احمك اجمز: اقونن ذہا  یك داعفت / دنمراجت ےك افنذ یك ذہم دار وكیئ -4

، اعریض ای casualلقتسم،  اكم: یسك زمدور )وررك( یك رطف ےس ایك ایگ رہ ذینہ اكم ای امسجین اكوش یسك ارجت ےك دبےل ںیم، وخاہ وہ -5

 ومیمس وہ۔

ریہ  /وہ ںیم اكم رك راہوكیئ رمد وہ ای اخوتن وج اس اقونن ےكتحت یسك آرج یك رامنہیئ، رگناین اوررٹنكول  وہ  زمدور )وررك(: رہ اعم صخش وخاہ -6

ریہ وہ وخاہ وہ یسك مسق یك ارجت ےكدبےلںیم وكیئ  /وہ وہ وخاہ وطبر رٹینی ای رٹالئ رپیسك رحتریی ای زابین نیب ای ہیفخ اعمدہے ےك لب وبےت رپ اكم ركراہ

 ریہ وہ۔ /وہ ذینہ ای امسجین تقشم اك اكم رك راہ



ادی ورك رپاٹكیج ںیم ای ریغریمس ربیلرٹكیس ںیم اكم رك راہ وہ اوروسلش وكیسریٹ ےك دنچہ اجت وفحمظ وررك: رہ وہ صخش وج یسك ومجمیع ای ارفن -7

ڈنفںیم اگرویٹنں، دخامت، االؤزسن ، وبسن ای وخنتاوہں ےك دبےل ںیم ادا رك راہ وہ وج ہك ذموكرہ ڈنف وفحمظ وررك وك ایہم ركات  نشنپورركز وسلش وكیسریٹ اور

 ےہ۔

 م صخش ای اقونین ادارہ وج اكی ای زادئ ااخشص وك یسك مسق یك ارجت ےك دبےل ںیم المزم رےھك۔آرج: وكیئ یھب اع -8

ین المزتم اك اعمدہہ: وكیئ واحض ای ہیفخ، زابین ای رحتریی اعمدہہ سج ےك تحت وررك یسك مسق یك ارجت ےك دبےل ںیم آرج ےك رٹنكول اور رگنا -9

 ۔ںیم وكیئ اكم ای دختم ركےن اك ارقار ركے

 اعریض اكم: وكیئ اكم سج یك ونتیع اس اكم یك ااجنم دیہ اور لیمكت اكی ےط دشہ رعہص ںیم رضوری انب دے۔ -10

احالت یك وہج ےس ركان ڑپے، وج اینپ رطفی ونتیع ےك احلظ ےس آرج یك رطف ےس یك اجےن وایل رسرگویمں انولعمم اافتیق اكم: وكیئ اكم وج  -11

 امہ ےس زادئ اك رعہص دراكر ہن وہ۔ 6اجبآوری ےك ےیل ںیم اشلم ہن وہ اور سج یك 

ذہم ایك ایگ وہ اور ےسج اس ذموكرہ صخش ےن اینپ آزاداہن  ، وج یسك صخش رپ یسك اپدنبی یك دیكمھ دے رك، ربجی تقشم: وكیئ اكم ای دختم  -12

 رمیض ےس ركےن ےك ےیل راضاكراہن وطر رپ شیپ ہن ایك وہ۔

ںیم ااجنم دای اجےئ وج اقونن ذہا ںیم رقمرہ روزاہن ےك اكم ےك اعم اواقت  ےس مك وہں، وخاہ وہ اكم  اواقت اكروج اےسی  زج ویتق اكم: وكیئ اكم -13

ر ےك یسك اخص رعہص ےك روزاہن یك اینبد رپ ااجنم دای اجات وہ ای ےتفہ ےك ضعب دونں ںیم اكم ےك ذموكرہ اواقت اك اسحب ہتفہ وار اینبد رپ اگلای اجےئ ای روزاگ

 ای اجےئ۔دوران اوًاطس اگل

یك  اور ارجوتں ےك وج اووراٹمئارجت: وكیئ رمق ای افدئہ وج وررك ےك ےیل اس ےك ااجنم دےیئےئگ یسك اكم ےك دبےل ںیم وہ ہعمب امتم االؤسن  -14

 وہج ےس وہ۔

ےك یسك ااحتد اور دورسی زمدوروں ےكانتزاعت: وكیئ انتزہع وج یسك زمدور، زمدوروں ےك یسك رگوپ، زمدوروں یك یسك اوسییس انشی ای ان  -15

ق رطف آرج، آرجوں ےك یسك رگوپ، آرجوں یك یسك اوسییس انشی ای ان ےك یسك ااحتد ےك درایمن اقونن ذہا ےك دنمراجت ےس قلعتم انذف المعل وقح

یسك اقلب افنذ اامتجیع اعمدہے زمدوروں ےك درگی اقلب االطق وقانین ای ارفنادی ربیل اعمدہے ےك افنذای رشتحی ےس قلعتم اسملئ ےس وہ، ای ربیل ای

وضاطب وعض  ایاثیثل اویارڈ ایروزاگر یك رشاطئ و وضاطب ںیم رتمیم یك وجتزی ےسقلعتم آدنئہ ےك افمدات ےس قلعتم انتزاعت ای روزاگر یك یئن رشاطئ و

 ركےن ےس قلعتم وہں۔



ای زادئ اوسییس اونشیں ےك درایمن اور دورسی رطف اامتجیع وسدے ابزی: اكی رطف ےس آرج ای آرجوں ےك یسك رگوپ ای ان یك اكی  -16

دوروں زمدوروں یك اكی ای زادئاوسییس اونشیں ای اقونن ذہا ےك دنمراجت ےك اطمقب زمدوروں یك اوسییس اونشیں یك دعم وموجدیگ ںیم بختنم دشہ زم

ےك نیعت ےك ےیل  ں ےك درایمن اقلعتت یك رشاطئ و وضاطبران اقلعتت ای ان رفوقیں ای ان یك اوسییس اونشیوےك امندنئاگن ےك درایمن روزاگر ےك د

 ذماركات ای ابت تیچ۔

اامتجیع اعمدہات: رحتریی اعمدہے وج اكم یك رشاطئ، احالت اور اقلعتت اور اكم ےس قلعتم روزاگر یك رفایمہ اور روزاگر ےك اموحل ےس  -17

وسییس اونشیں ےك اور دورسی رطف یسك اكی ای زادئ ورركز وینین یك اوسییس اونشیں قلعتم اكی رطف وت آرج، آرجوں ےك رگوپ ای ان یك اكی ای زادئ ا

 ای زمدوروں یك اوسییس انشی  یك ریغوموجدیگ ںیم زمدوروں ےكبختنم امندنئوں ےك درایمن  ےط وہں۔

 اك اكم رك راہ وہ۔ احبیل رٹینی: وكیئ صخش وج ارٹنن پش ، رٹگننی اور  -18

 ںیم ہشیپ وراہن ای یمیلعت ای ڈیلر پش رٹگننی اشلم ےہ۔ رٹگننی رپورگام: اس -19

 وہیئ وہ۔ہن  ربس یك رمع اك ہن وہا/  18ربس اك/ یك وہ ایگ/ یئگ وہ رگم  15ای وعرت وج  ن ذہا ےك اطمقب وكیئ صخش وخاہ رمد وہ انابغل زمدور: اقون -20

 وہیئ وہ۔ہن   /وہ ربس اك ہن وہا 15ہچب/ یچب : وكیئ صخش وج  -21

زمدوروں یك اوسییس انشی: زمدوروں یك آزاد اوسییس انشی ےسج امایلیت اور ااظتنیم آزادی االخیق الصتیح ےك اسھت احلص وہ، وج زمدوروں  -22

 ان یك امندنئیگ ركیت وہ۔ںیم  وك رتہب انبیت وہ اور اقونن ےك اطمقب فلتخم اداروںل ےك اكم ركےن ےك اموح 

ی ( ہن وہ اور وطبر زمدور رعاق ںیم اكم ركے ای اكم ركےن اك وخاشہ دنم وہ،  ریغ یكلم زمدور: وكیئ صخش ، -23
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سج ےك اپس رعایق وقتیم )

 وج اینپ ذایت المزتم رپہن وہ۔

ای اقونین ادارے ےك اپس وہ سج ےن روزاگر ےك  وہ  سج اك ااظتنم یسك صخش ےكاپس (workplace)رپاٹكیج: اكم ركےن یك رہ وہ ہگج  -24

 یك رو ےس اكی ای زادئ زمدور اكم رپ رےھك وہں۔ اعمدہے

 ای رتحیج۔البواہطس اایتمز: لسن، رگن، سنج، ذمبہ، ذمیبہ ربادری، راےئ ای ایسیس ااقتعد، ربما ای وقتیم یك اینبد رپ وكیئ اایتمزی ولسك، ارخاج  -25

اوررٹڈی وینین یك رسرگیم ےك اسھت وایگتسب  قلعت  ڈی وینین ےك اسھت ابولاہطس اایتمز: سنج، رمع ایتحص یك احتل، اعمیش ای امسیج احتل، یسك رٹ -26

وہےن ےك اایتخر وك وسنمخ ركےن ای اس ںیم رخایب واعق ركےن ےك لمع ولسك اسموی  ای رفایمہ وماعق یك اسموی سج ںیم روزاگر اور ےشیپ ےك نمض  ںیم 

 یك اینبد رپ وكیئ ارخاج، اایتمزی ولسك ای رتحیج۔



 ابب دوم

 دص اوریلمع افنذاقم

اقلعتت وك طبضنم ركان ےہ  دوران  : اقونن ذہا اك دصقم ریغب یسك اایتمز ےك زمدوروں اور آرجوں اور ان یك اوسییس اونشیں ےك درایمن اكم ےك۲آرلكیٹ 

امتم ولوگں ےك ےیل ذہمب اكم اك وصحل ف اور اسموات یك اینبد رپ مكحتسم رتیق اك وصحل ایك اجےكس۔ اصناتہك ان ےك وقحق اكظفحت ایك اجےكس اور امسیج ا

رعاق ںیم اكم ركےن واےل ای اكم ركےن یك وخاشہ رےنھك واےل ریغ ویكلمں ےكاكم  وقیم تشیعم یك رتیق اور ااسنین وقحق اور اینبدی آزادویں ےك وصحل، 

 افنذ ایك اجےكس۔ ت اكوك طبضنم انبےن اور اباقدعہ وطر رپ وتقیث دشہ رعب اور نیب االوقایم ربیل اعمدہات یك داعف

اقونن ذہا ےك دنمراجت اك االطق وہمجرہی رعاق اور اس یك رطح ےك درگی اممكل ںیم اكم ركےن واےلامتم زمدوروں رپ وہاگ۔ وساےئ  -1:  3آرلكیٹ

 ںیم ذموكر ارفاد ےك 2ےك ریپارگاف  آرلكیٹ ذہا 

 اقونن ذہا ےكدنمراجت اك االطق دنمرہج ذلی رپ ںیہن وہاگ: -2

 اقونین نتم ےكاطمقب رقتر ركدہ رساكری ااكلہران وسل رسوس اقونن اییسك اخص -افل

 حلسم اوفاج، وپسیل اور دایلخ وكیسریٹ  وفرزس ےك اراكن -ب

 ابب وسم

 اینبدی اوصل

اكم رہ اس رہشی اك قح ےہ سج ےك اپس اےس ااجنم دےنی یك الصتیح وہ اور رایتس ریغب یسك مسق ےك اایتمزی ولسك ےك اسكیں وماعق ایہم  -4آرلكیٹ 

 یك اینبد رپ اكم رفامہ ركےن یك اكوش ربوےئ اكر الےئ یگ۔ ركےن 

 یےك ےیل زمدوروں ےك قح ےك ےلسلس ںیم زمدور وں یت وہےن رپرعایق زمدوراقونن ذہا وكحیتم ااظتنم اور كلبپ رٹكیس ںیم المزتم ںیم رھب -5آرلكیٹ 

ہك اس یك ےكوفادئ اور ےشیپ یك قشم ےك دوراےین یك امضتن اطع ركات ےہاور ظفحت ایہتف زمدوروں یك رسوس اكاسحب وطبر ؤمرث دختم ےك اگلای اجات ےہات

 وخنتاہ اور راٹیرئٹنم اك نیعت ایك اجےكس۔



ركےن یك آزادی اك ظفحت ایك اجات ےہ اور اكم ركےن ےك قح وك دحمود ایاس ےس رحموم ںیہن ایك اجاتكس۔ رایتس لمكم اور افدئہ دنم اكم ےك  اكم -6آرلكیٹ 

نج ںیم  وہں، رفوغ یك اپیسیل وعض ركیت ےہ اور اس ےك اینبدی اوصول ں اور وقحق اك االطق ركیت ےہ وخاہ وہ اقونن ںیم وموجد وہں ای یلمع وطر رپ انذف

 درج ذلی اشلم ںیہ:

 اوسییس انشی انبےن یك آزادی اور اامتجیع وسدے ابزی ےك قح یك ومرث میلست آوری -1

 امتم ااسقم یك ربجی ای الزیم تقشم اك اخہمت -2

 اچڈلئ ربیل اك ومرث ادسناد  -3

 روزاگر اور اكم ےك دوران اایتمزی ولسك اك اخہمت  -4

 اسل ےہ۔  15وہمجرہی رعاق ںیم روزاگر احلص ركےن یك مك ےس مك رمع  -7آرلكیٹ 

 ولسك ےك اسموی  وماعق اور  اسموی اقونن ذہا وولنشیك رٹگننی، رھبیت ای روزاگر ےك رشاطئ و وضاطب ےك ےلسلس ںیم یسك یھب وہج ےس  -1: 8آرلكیٹ

 وخاہ ہی اایتمز البواہطس وہ ای البواسہط۔ ، روں ےك درایمن اایتمز ركےن ےساوصل یك یسك الخف ورزی ےس عنم ركات ےہ اخص وطر رپ زمدو

 اقونن ذہا وررك/ زمدور یك اس رشط رپ رھبیت ےس عنم ركات ےہ ہك وہ ربیل وینین ںیم رشتك ركےن ےس ااكنر رك ے ای اانپ ااحلق رتك ركے۔ -2

ےك ےیل دراكر اتیلہ رپ  اكم  وك دمرظن ںیہن راھكاجےئ اگ ارگ اس یك ونتیعالمزتم ےك ےلسلس ںیم اایتمز، یسك ارخاج، ای رتحیج یسك وصخمص -3

 رصحنم وہ۔

 : اقونن ذہا امتم ااسقم یك ربجی ای الزیم تقشم ےس عنم ركات ےہ، ومشبل :1-9آرلكیٹ 

 الغیم اور ابڈنڈ ربیل -افل

گ(، اترنیك ونط زمدوروں یك ریغ اقونین لقن -ب

 

كن
ی ف
 و لمح ےس وج ہك اینپ ونتیع ےك احلظ ےس ریغ آزاداہن وطر رپ انچ ایگ ہیفخ ااسنین لقن و لمح )رٹ

 اكم وہات ےہ۔

 رھگولی اكم ، سج ںیم الزیم/ ربجی وعالم اشلم ںیہ۔  -ج

 ای الزیم تقشم وصتر ںیہن ایك اجےئ اگ ارگ ہی درج ذلی ےك اطمقب ایك اجےئ: اكم وك ربجی  -2



دعاتل یك رطف ےس زسا رپ ینبم وہ رگم رشط ہی ےہ ہك ہی اكم ای دخامت رساكری اكحم یك رگناین اور  وكیئ اكم ای دختم وجیسك صخش رپ یسك -افل

 ںیہن دای اجےئاگ۔رگناین ںیم  ارفاد، وینپمكں ای اوسییس اونشیں وك ركاےئ رپ ںیہن دای اجےئ اگ ای ان یك  ،رٹنكول ںیم ااجنم دی یئگ وہں اور ہی ہك ااسی صخش

 رفاضئ اك ہصح وہ۔رہشی دختم یك لیمكت ےك ےیل وج اقونن ذہا ےك دنمراجت یك رو ےس ومعیم  یسك اےسی اكم ای -ب

اقبای وكیئ اكم ای دختم اناہگین وصروتں ںیم اعدئایك اجےئ اور ومعیم وطر رپ اےسی احالت ںیم نج ےس امتم آابدی ای آابدی ےك ےیل یسك ےصح یك  -ج

 وبہبد وك رطخہ القح وہ۔

اقونن ذہا روزاگر ےك وتق اور اكم ركےت وہےئ یسنج وطر رپ رحااسں ركےن ےس عنم ركات ےہ وخاہ وہ المزتم یك التش، ہشیپ وراہن  -1: 10آرلكیٹ

  اجےئ۔وتق یكےك  وضاطب اتبےن و رٹگننی،رھبیت ای اكم یك رشاطئ 

وہسج ےس اعمدناہن، وختفی رپ ینبم  ربات اج راہروہی  اقونن ذہا اےسی ولوگں ےك اسھت یسك درگی اےسی روےی ےس عنم ركات ےہنج ےك الخف ااسی -2

 اموحل منج ےل۔ فیلكت دہ ای اكم ركےن اك

یسنج ونتیع اك ااسی یعبط ایزابین اچل نلچ ےہ سج ےس وخانیت اور رمدوں یك ،اقونن ذہا ےك دنمراجت یك رو ےس یسنج وطررپ رحااسں ركان  -3

وہ اور ان ولوگں ےك ےیل وتنیہ آزیم وہ وج اےسی اچل نلچ ےك زد ںیم آںیئ اوراےسی اچل نلچ اكیسك  تمظع رپ رحف آےئ،وج اندنسپدیہ اور ریغ وقعمل

 صخش ےك رطف ےس ااكنر یك وہج ےس واحض وطر رپ ای ہیفخ ادناز ےس اس یك المزتم وك اتمرث ركےن اك ہلصیف وہ اجےئ۔

ا ےل اتكس ےہ ہك بج اےس المزتم اور اكم ےك دوران ربجی تقشم، اایتمزی درج ركاےن ےك ےیل ربیل وكرٹ اك اہسر زمدور اكشتی -1: 11-آرلكیٹ 

 اك اشنہن انبایاجےئ۔ركےن  ولسك ای رحااسں 

اور رجامہن ایك اجےئ اگ وج اكی نیلم دانیر ےس اجتموز ںیہن وہاگ ای  اگ  امہ ےسزادئ ہن وہ 6اےسی یسك صخش وك ایسی دمت یك دیق یك زسا دی اجےئ یگ وج  -2

 زساؤں ںیم ےس وكیئ اكی دی اجےئ یگ وج ابب ذہا ںیم وموجد اچڈلئ ربیل، اایتمز، ربجی تقشم اور یسنج وطر رپ رہااسں ركےن ےس قلعتم، یسیجدوونں 

 یھب وصرت وہ، آرزلكیٹ ےك دنمراجت یك الخف ورزی ركے اگ۔

اكم ركےن یك ایہن رشاطئ رپ دے وت ذیلی ےكیھٹ دار وك اےنپ ورركز اور ارگ ڑبا آرج دورسے آرج وك اانپ اكم ای اس اك ھچك ہصح ذیلی ےكیھٹ رپ  -12آرلكیٹ 

 ڑبے آرج ےك ورركز وك اسموی وقحق دےنی اچںیئہ اور  دوونں اس نمض ںیم رتشمہك وطر رپ وجادبہ وہں ےگ۔

ےك امنیب قلعت یك ونتیع اكم  ولعمم ركےن ےك ےیل ہك آای وكیئ صخش یسك دورسے صخش اك المزم ےہ ای ںیہن دعاتل وك رفنیقیہی  -13آرلكیٹ 

ریغاعمدہایت ااظتنم وج  یك ااجنم دیہ اور ورركز وك ادا ےئك اجےن واےل اعموےض ےس قلعتم اقحقئ یك اینبد رپ ولعمم ركین اچےیہ وخاہ یسك اخمافلہن اعمدہایت  ای

 ےكےلسلس ںیم قلعت یك وج یھب لیصفت وہ۔ ،رفنیقی ےك امنیب ےط وہ



 مك ےس مك وقحق یك امندنئیگ ركےت ںیہ اور ہی دنمراجت یسك دورسے ےكورركز  وقحقركدہ  ا ےك دنمراجت ںیم ایبن اقونن ذہ -1: 14آرلكیٹ

وقحق وك اتمرث ںیہن ركںی ےگ نج ےك تحت  مسق ےك  وقحق ، روزاگر ےك اعمدہے، اعمدہے ای ےلصیف ںیم ورركز وك اطع ےئك ےئگ یسكمسق ےك  یسك  ،اقونن

 وقحق اطع ےئك ےئگ وہں وج اقونن ذہا ےك دنمراجت ےك تحت اطع ےئك ےئگ ںیہ۔ وسد دنمزایدہ وررك وك ان وقحق ےس 

 وتقیث دشہ ہقلعتم رعب اور نیب االوقایم اثیمق الوگ وہں ےگ۔ نمض ںیم  بج اقونن ذہا ںیم وكیئ دنمراجت وموجد ہن وہں وت تنحم ےك -2

 ڈنلیكر ےك اطمقب اگلای اجےئ اگ۔ اقونن ذہا ےك دصقم ےك ےیل رعہص اجت اور وت ركدہ  اقونن ذہا ںیم ایبن -15آرلكیٹ 

 

ن

 

ن ی  
ج

ارخی اك اسحب اجر

 وہں ےگ۔ وصتر  دن 30دن اور امہ ںیم  365اسل ںیم 

م اقلعتت ںیم اامعتسل یك اجےئ یگ وخاہ وہ اعمدہات ،راكیرڈزایدرگیداتسوزیات ےس قلعتم رعیب وہ زابن وہ یگ وج روزاگر ےك امت -16آرلكیٹ 

وررك ےكالخف یسك دورسی زابن ںیم رمبت ركدہ داتسوزی  وكیئ صخش یسك  ۔ےكہطخ ںیم اامعتسل یك اجےئ یگرعیب ےك العوہ ركد زابن ركداتسن  وہں۔

 اامعتسل ںیہن ركے اگ، ارگہچ اس داتسوزی رپ وررك ےك دطختس وموجد وہں۔

 ابب اہچرم

 رقتر و ہشیپ وراہن رتتیب

 1ہصح

 رقتر

وزری یك دصارت ںیم  ،یٹیمكیحطس  وزراء یك سلجم ےك ےلصیف ےك اطمقب ارفادی وقت ےس قلعتم وصنمہب اسزی اور رقتر ےك ےیل اكی اٰیلع  -17آرلكیٹ 

یك ومعیم اپیسیل یك تیب سج ےك اراكن ہقلعتم وزاروتں ےك امندنئاگن ، ااہتنیئ امندنئہ ورركز اوسییس ازنشی اور االپمیزئ اوسییس ازنشی رقتر اور ہشیپ وراہن رت

 لیكشت دی اجےئ یگ۔ ،ااہتنیئ امندنئہ  لیصفت ےك ااچنرج وہں ےگ

 اس اك آرپنشی )لمع( اور اس ےك اراكن یك دعتاد اك نیعت وزری یك رطف ےس اجری دہاایت ےك اطمقب ایك اجےئ اگ۔، یٹیمك یك رتبیك  -2

ےك دافرت لیكشت دے یگ اتہك آرجوں اور ورركز ےك ےیل ان ےك اسھت راہطب رانھك  وزارت ومزوں رطےقی ےس میسقت ےكاطمقب روزاگر -18آرلكیٹ 

رت ےك اضہطب اجت اور اایتخرات وزری یك رطف ےس اجری دہاایت ےك آاسن وہ۔ ذموكرہ دافرت اینپ دخامت تفم رفامہ ركےت ںیہ اور وزارت ان داف

 اطمقب ےط ركیت ےہ۔



 ج ذلی اومر رسااجنم دے اگ:ربیل رسوس اك روزاگر درتف در -19آرلكیٹ 

 ےك اور دایتسب وماعق ےك اطمقب رفامہ ركے اگ۔ اچرزج ورركز ، ےب روزاگروں اور آرج رضحات ےك ےیل روزاگر یك دخامت ریغب یسك  -1

مظنم ركےن ےك ےیل ذہم رساكری، رپاویئٹی، ولخمط اور ااسنین واسلئ ےك امملث روزاگر اور رتیق ےك وصحل  اور ظفحت ےك ےیل ربیل امرٹیك وك  -2

 دار وكآرپوٹی رٹكیسز ےك اسھت اعتون

المزوتمں یك التش ںیم اعموتن اور آرج رضحات وك اںیہن وفتضی   اطمقب ورركز وك ایكن ہشیپ وراہن اہمروتں اور ذینہ و امسجین الصوتیحں ےك  -3

 دشہ اكومں ےك ےیل ومزوں ورركز التش ركےن ںیم دمد۔

و ں، رجتےب اور دروخاوتسں یك لیصفت دانھكی، ارٹنووی ركان اور ان یك المزوتمں ےك التمیش  -4

 

 ت
ہ لی
رضحات یك ررٹسجنشی، ان یك ہشیپ وراہن ا

 امسجین اور ہشیپ وراہن الصوتیحں اك اجزئہ انیل اور اںیہن رامنہیئ، ہشیپ وراہن رٹگننی ایازرس ون رٹگننی احلص ركےن ںیم اعموتن ركان۔

آاسویمں ےك ابرے ںیم آرج ےس حیحص ولعمامت اور ورركز یك رطف ےس وپرے ےیك اجےن واےل اقتاضاجت اك  درتف ےك ےیل رہتشم ركدہ -5

 وصحل۔

( ےك دنمراجت ےك تحت المزتم ےكالتمیش اےسی رعایق اور ریغ رعایق ورركز یك انزمدیگ ركان وج 31( اور )30اقونن ذہا ےك آرلكیٹ ) -6

و ں رپ وپرے ارتےت وہں وج ولطمب اكم یك دایتسب المزتم ےك ےیل ومزوں اہمروتں او

 

 ت
ہ لی
ر امسجین الصوتیحں رپ وپرے ارتےت وہں، ارگ وہ ان ا

 الیصفتت ےس اطمتقب رےتھك وہں۔

وہ وج وہ التش رك  درج  اك ذركونتیع  المزتم ےكالتمیش رفد وك روزاگر ےك اكرڈ یك رفایمہ سج ںیم ذایت ادعاد و امشر ، ولعمامت اور اس اكم یك  -7

  وہ۔راہ

ارگ المزتم ےكالتمیش صخش ےك ےیل ومزوں المزتم ہن ےلم ای ارگ الہپ درتف ومزوں رطےقی ےس آاسیم رپ ہن ركے ای اضہطب ےك اطمقب درگی  -8

  ۔رضوری رشاطئ وپری ہن یك اجںیئ وت المزتم  ےك التمیش رضحات اور آاسویمں اك وحاہل یسك دورسے المزتم ےك التمیش رفد یك راض دنمی ےس انجیھب

یتس حطس، ہقلعتم اوسییس اونشیں ، ہمكحم اجت اور رٹڈی ویونینں ےك اعتون ےس اعیمدی ادعاد و امشر ایتر ركان اور ربیل امرٹیك یك وصراحتل اور رای -9

 وتعنصں، فلتخم وشیپں ای فلتخم العوقں ےك ابرے ںیم وتمعق رشیپوتفں ےك ابرے ںیم دایتسب ولعمامت رفامہ ركان۔

 لی اومر ںیم وہستل دیپا ركےن ےك ےیل ومزوں رطےقی اایتخر ركںی:درج ذ -10

 فلتخم ااسقم ےك وشیپں ںیم وقیم ارفادی وقت یك رحتك ذپریی۔ -افل 



 ۔ںاےسی العوقں یك رطف ارفادی وقت یك رحتك ذپریی اہجں ان ےك ےیل المزوتمں ےك ومزوں وماعق دایتسب وہ -ب 

  ارفادی وقت یك اعریض رحتك ذپریی اتہك زمدوروں اور بلط یك ردس ایہم وہ۔اكی ےطخ ےس دورسے ےطخ یك رطف وقیم -ج 

یك اینبد رپ فلتخم وكحوتمں یك رطف ےس وظنمری ےك اطمقب اكی كلم ےس دورسے كلم وك  ابیمہ وطر رپ رباربی ےك اوصولں  -د 

 ارفادی وقت یك رتلیس۔

سج ںیم وزارت اور ہقلعتم وزاروتں ےك امندنئے اور ورركز اور آرجوں یك ااہتنیئ : وزارت نیت رینك اشموریت یٹیمك لیكشت دے یگ 1-20آرلكیٹ 

 امندنئہ اوسییس اونشیں ےك امندنئے اشلم وہں ےگ۔

وزارت نیت رینك اشموریت رطقی اہےئ اكر ںیم ااظتنیم اعموتن یك ذہم دار ےہ اور ذموكرہ یٹیمك ںیم امندنئیگ رےنھك وایل اوسییس اونشیں  -2 

 ۔اجںیكس یسك رضوری رٹگننی ےك ےیل روقم رفامہ ےئك وكاتہك اس یٹیمك ےك اراكن  یگ ےومزوں ااظتنامت رك ےك اسھت

 :: آرج درج ذلی اومر رسااجنم دے اگ21آرلكیٹ 

ابرے ںیم ( دونں ےك ادنر اےنپ العےق ںیم وموجد درتف روزاگر وك دایتسب اخیل آاسویمں ےك ۱٠آاسیم دیپا وہےن ےك زایدہ ےس زایدہ دس ) -1

 علطم ركے  اگ۔ درتف روزاگر درج ذلی رطقی اہےئ اكر ےك اطمقب آاسویمں ےك التمیش ارفاد اك ااہتشر دے اگ:

و ں یك واضتح رك ےك وج ہك المزتم ےك التمیش ارفاد  -افل 

 

 ت
ہ لی
آرج اےنپ العےق ںیم وموجد درتف روزاگر وك دراكر اكم یك مسق اور ان ا

 وخاتس ركے اگ۔ اكی در ، ےك اپس وہین اچںیئہ

ں۔ ارگ وكیئ یھب ررٹسجڈ درتف روزاگر ذموكرہ دروخاتس ےك وجاب ںیم اےسی ورركز اك وحاہل دے اگ وج درتف روزاگر ںیم ررٹسجڈ وہ -ب 

 یك رضورت وپری وررك اقتاض اجت وك وپرا ںیہن ركے اگ وت درتف روزاگر ہی المہظح ركےن ےك ےیل یسك درگی درتف روزاگر ےس راہطب ركے اگ ہك آای وہ آرج

 ركےتكس ںیہ ای ںیہن۔

وجمزہ  وك دونں ےك ادنر، درتف روزاگر آرج 15آرج یك دروخاتس وموصل وہےن اور ہقلعتم ےمكحم ںیم اس یك ررٹسجنشی ےك  -ج 

 ںیہن یك اجیتكس۔ وبقلہك دروخاتس اگ  ادیمواروں ےك ابرے ںیم علطم ركے اگ ای آرج وك االطع دے 

 رھك اتكس ےہ۔ وبقل  یفنم وجاب وموصل وہوت وہ رباہ راتس یسك وررك  وك اك وزاگر ارگ آرج وك درتف ر -2

وكیئ التمیش رفد وكیئ ااسی اكم ركےن ےس ااكنر رك اتكس ےہ سج ےك ےیل اےس وطبر ادیموار انزمد ایك ایگ وہ ارگ اس ےك  اك المزتم  -22آرلكیٹ 

و ں  ں ووجاہت وہ رعمویض اپس وكیئ 

 

 ت
ہ لی
یك حطس ےك اطمقب  ہن وہ، الصتیح اور  وج اےس اكم وك وبقل ركےن ےس روك ریہ وہں ای ارگ اكم اس یك اتیلہ/ ا



ںیم اینپ درہج دنبی وك وھك دے  اگ اور وہ وررك یئن دروخاتس عمج ركاےئ اگ اور اےس رتحیج یك یئن زامین رتبیت اطع یك  رتحیج یك زامین رتبیتدرگی وہ وصبرت 

  یگ۔اجےئ

و ں اك ارجاء ركے یگ رگم رشط ہی ےہ ہك ہی دافرت ورركز ےس اس ےك رقتر ےك  ہلص ںیم  -1 :23آرلكیٹ
ش

 

سی

 

ی

وزارت یجن درتف روزاگر ےك ایقم ےك ےیل ال

 وكیئ نشیمك ای سیف ہن ںیل۔

اسالہن دجتدی یك ووجاہت اور رشاطئ، یسك السنسئ یك آرلكیٹ ذہا ںیم ذموكرہ یجن دافرت ےك ایقم یك رشاطئ و وضاطب ومشبل ان دافرت ےكالسنسئ یك  -2

 ںیم وزرییك اجبن ےس اجری ركدہ دہاایت ےك  ،خیسنت ےك اعمالمت، ذموكرہ دافرت ےك ااظتنم اك رطہقی اور ان دافرت ےك اكم یك رگناین اك رطہقی

 

ن

 

ض

اس 

 ذرےعیےط وہاگ۔

یك الخف ورزی ركےن واےل آرج وك دیق یك زسا دی اجےئ یگ وج نیت امہ ےس   رشاطئںیم رقمر ركدہ روزاگر یك 21اقونن ذہا ےك آرلكیٹ  -1 :24آرلكیٹ 

( دانیر ےس مك  اور اپچن الھك دانیرےس زادئ ہن وہاگ ای ان دوونں ںیم 100000امہ ےس زادئ ہن وہیگ اور رجامہن ایك اجےئ اگ وج اكی الھك ) 6مك ہن وہیگ اور 

 یك دعتاد ےك اسموی وہیگ۔الخف ورزویں ؤں یك دعتاد ےس اكی زسا دی اجےئ یگ۔ اس نمض ںیم زسا

  اجےن وایل الخف ورزویں یك وصرت ںیم دینگ رك دی اجےئ یگ۔یئدوابرہ درہا زسا  ںیم شیپ یك یئگ 1آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ربمن  -2

 IIہصح 

 ہشیپ وراہن رٹگننی

 ہشیپ وراہن رٹگننی ےك اقمدص درج ذلی ںیہ:  -1 :25آرلكیٹ

  )یكینكت اہمرت(  روزاگر ےس لبق ونوجاونں یك رتتیب اور فلتخم ااسقم ےك اكروابری ہبعش اجت وك دراكر -افل 

 

ز
سكل
یك الپسیئ لكینكیٹ 

 ركےن ےك ےیلامتم ااسقم ےك اكومں وك لكینكیٹ  اہمرت ایہتف ولوگں یك رفایمہ۔

وہ سج ےكےیل اںیہن فلتخم ااسقم یك وطساحت یك ےب روزاگر ااخشص یك دوابرہ رٹگننی نج وك ےب روزاگر ی اك رطخہ القح  -ب 

 اور افدئہ دنمی ںیم

 

ن

 

ش
 فك
لت

  یك الھكسیئ اور ورركز یك دوابرہ رٹگننی اتہك ان یك ہشیپ وراہن وك ا

 

ز
سكل
و ں ےس زمنی ركان اور ان وك 

 

 ت
ہ لی
 ااضہف وہ۔ ا

 یع اعمدہات الوگ وہں ےگ۔ہشیپ وراہن رٹگننی ےك ےلسلس ںیم ورركوں اور آرج رضحات ےك وقحق و رفاضئ رپ اامتج -2

رساكری اور یجن ہشیپ وراہن رتتیب ےك رمازك اقونن ذہا یك رشاطئ ےك اطمقب درتف روزاگر وك ہشیپ وراہن رٹگننی ےك رپورگام ایہم ركےت  -1 :26آرلكیٹ 

  یك ااسقم اور رٹگننی ےك دعب روزاگر اك ااظتنم

 

ز
سكل
 ذہم دار ےہ۔ركےنےكےیل وشمرے یك رفایمہ اك  ںیہ۔ درتف روزاگر رٹگننی رپورگاومں ںیم ذموكرہ 



دیپا وہ اور اجمز ااھتریٹ  الصتیح  نج ےس ہشیپ وراہن ہك  ہشیپ وراہن رتیتیب رمازك یك رطف ےس رفامہ ركدہ رٹگننی رپورگام اےسی وہےن اچںیئہ -2

ارفادی وقت وررك رضحات اور آرجوں یك اوسییس اونشیں ںیم ابیمہ راہطب یك ااچنرج یٹیمك یك لیكشت ركے یگ۔ اتہك امرٹیك ےك اقتاض اجت ےك اطمقب 

  یك ااسقم اور رٹگننی ےك دعب ےئن ہشیپ اجت دیپا وہں اور دافرت روزاگر وك ےب روزاگر رضحات ےك ےیل رٹگننی رپورگاومں ںیم ذموكر ےك ےیل 

 

ز
سكل

 ۔دےنی ےك ےیل ہی رپورگام رفامہ ےئك اجںیكس روزاگر ےك ااظتنم ےس قلعتم اشمورت اور رامنہیئ

وزارت تنحم ےس السنسئ احلص  (NGO’s)اینپمكں اور ریغ رساكری ادارے  رٹگننی دےنی یك وصخیص اہمرت رےنھك وایل -افل -3

یك ادعتساد اك نیعت ركےن ےك ےیل انشكپسن ، رگناین یك اجےئ یگ اور اجزئہ ایل اجےئ اگ اوران اك نیعت وزری یك رطف ےس  ركںی ےگ اور ان یك رٹگننی دےنی

 اجری ركدہ دہاایت ےك ذرےعی ایك اجےئ اگ۔

 ركاےئ اگ اكی نیلم رعایق ڈارل سیف رہاس رٹگننی رٹنس رپ اعدئ وہیگ وج رٹگننی رٹنس وھكےنل ےك ےیل السنسئ یك دروخاتس عمج -ب 

 ركے اگ۔ اور ہشیپ وراہن رٹگننی رسوس ےك ےیل وطبر رویوین ررٹسج وہیگ۔ ذموكرہ رٹگننی رٹنس انشكپسن اور اجزئہ ویٹیمكں یك التگ/ رخچ یھب ربداتش

یك رشاطئ ےس اخرج ریپارگاف ذہا  ،ورركوں یك اوسییس اںینشی اور وسل وساسیٹئ ےك اےسی ادارے وج سیف ےك وعض رٹگننی رسوزس ایہم ركےت ںیہ

 وہں ےگ۔

 المزوتمں ےك التمیش ارفاد سیف ےك وعض رٹگننی رپورگام ںیم رشتك ركےتكس ںیہ۔ -4

اور یلمع رپورگام، رٹگننی وكایٹل ےك ای ركفی  وہ ےشیپ نج ےك ےیل رٹگننی یك رضورت وہیت ےہ، ڑپاھےئ اور اھكسےئ اجےن واےل رظناییت  -5

اطع ےئك اجےن واےل رسٹیكفیٹ اور وہ ڈاٹی وج رسٹیكفیٹ ںیم اشلم ایك اجان اچےیہ ان بس زیچوں اك نیعت وز ری یك اجری  ایعمرات اك اامعتسل، گنٹسیٹ اور

 دہاایت ےك ذرےعی ایك اجات ےہ۔

 سج اگ طبضنم وہرٹگننی احلص ركےن واےل صخش اور رٹگننی دےنی واےل ادارے ےك درایمن قلعت اكی  رحتریی اعمدہے ےك تحت  -1 :27آرلكیٹ

اور اس اعمدہے ںیم رٹگننی احلص ركےن واےل صخش اور رٹگننی دےنی واےل ادارے اور اجےئ اگ  رمےلح اور دوراہین رقمر ایك ، ںیم رٹگننی ےك اقمدص 

 وقحق و رفاضئ ےك اسھت اسھت اكم ركےن یك ہگج رپ رٹگننی وزری یك رطف ےس اجری ركدہ دہاایت ےك تحت وہاگ۔

رسوس ورركز ےك ےیل مك از مك ارجت یك اینبد رپ رٹگننی ےك رعہص ےك دوران نشنپ و وسلش وكیسریٹ اٹكی ےك تحت رفامہ ہشیپ وراہن رٹگننی  -2

دہث شیپ اجےن وایل ادماد یك ادایگیئ یك ذہم دار اس وصرت ںیم وہیگ ارگ رٹگننی احلص ركےن واےل رفد وك رٹگننی ےك دوران ای اس ےك ےجیتن ںیم اح یك

واعق وہ اجےئ۔ المزنیم یك نشنپ اور وسلش وكیسریٹ اقونن )اٹكی( اك االطق رٹگننی احلص ركےن واےل ارفاد ےك وحاےل ےس  ومت  آاجےئ ای اس یك

 وہاگ۔



ہشیپ وراہن رتتیب ےك رمازك ہشیپ وراہن تحص اور یٹفیس ےك اقتاض اجت یك لیمعت ركںی ےگ اور رٹگننی رشوع ركےن ےس لبق رٹگننی احلص  -3

 ینمتم صخش اك یبط اجزئہ ركاںیئ ےگ۔ركےن ےك 

 وكیئ یھب رٹگننی احلص ركےن واال صخش كی رطہف وطر رپ اینپ رٹگننی وسنمخ ركاتكسےہ۔ -1 :28آرلكیٹ

رٹگننی رٹنس یسك یھب وتق اس وصرت ںیم رٹگننی اك اعمدہہ وسنمخ ركاتكس ےہ ارگ رٹینی ایھچ رطح رٹگننی احلص ہن رك راہ وہ، دبولسیك  -2

 اخص دمت ےك دعب دقعنمہ اجزئہ روپروٹں ںیم اخرط وخاہ رشیپتف ہن داھكےئ۔ ركے ای

یسك وصرت ںیم اعموےض اك دوعٰی ںیہن ركاتكس زجب  ركدہ  ںیم ایبن’’ 2‘‘اور ’’ 1‘‘وكیئ یھب رفقی دورسے رفقی ےس آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف  -3

 ہك اعمدہے ںیم اس ےس فلتخم مكح دای ایگ وہ۔ ،س ےكا

ایك اجےئ اگ وج  اعدئ  یك رشاطئ یك الخف ورزی  ركے اس رپ رجامہن ’’ 3‘‘ےك ریپارگاف  27وكیئ رفقی وج اقونن ذہا ےك آرلكیٹ  -1: 29آرلكیٹ 

 اكی نیلم رعایق دانیر ےس مك ہن وہاگ اور دو نیلم رعایق دانیر ےس زادئ ہن وہاگ۔

اجےن ےك دعب وزری اس رٹنس یك رطف ےس عمج ركایئ اجےن وایل دروخاتس رپ  ےك ووجاہت متخ ركاےئ رٹگننی رٹنس یك رطف ےس الخف ورزی  -2

 ۔اگ التگ ربداتش ركے /ری دے اتكس ےہ وج ویٹیمكں یك انشكپسن اور اجزئے اك رخچ وظنمرٹنس وھكےنل یك 

 ابب مجنپ

 ریغ یكلم ورركز ےك ےیل روزاگر

یك اجبن ےس اجری ركدہ دہاایت ےك تحت ےط ركدہ سیف یك ادایگیئ ےك ےس وزری ےك وتطس  اجت اور آرج رضحات وزارت ہمكحم -30آرلكیٹ 

  ےہ۔اتكس ںیہن رھك یسك یھب ریغ یكلم وررك وك یسك یھب تیثیح ےس  وعض اجری ركدہ ورك رپٹم احلص ركےن ےس لبق

 یسك ےشیپ ںیم ورك رپٹم احلص ركےن ےس لبق ںیہن راھك اجےئ اگ۔ وك یسك یھب ریغ یكلم وررك -31آرلكیٹ 

آرج ریغ یكلم وررك وك ےسج اس ےن رعاق ںیم اكم ركےن ےك ےیل رھبیت ایك وہ اےنپ رخچ رپ اس كلم اجےن ےك ےیل ٹكٹ دے اگ  -32آرلكیٹ 

 زجب اس ےك ہك وہ وررك ریغ اقونین ووجاہت یك انب رپ اعمدہے ےك ااتتخم ےس لبق اكم ركان وھچڑ دے۔ وہ اہجں اس ےن اےس رھبیت ایك 

اور اس ےك كلم ای اس ےك واروثں یك یك رتلیس یك ایتری  الش  وررك یك ومت واعق وہےن یك وصرت ںیم اس رموحم وررك یك آرج، ریغ یكلم -2

 دروخاتس رپ اس یك اجےئ راہشئ كت اس یك رٹاوپسنرنشیٹ اك رخچ ربداتش ركے اگ۔



 ؤمرث وصخیص دہاایت اجری ركاتكس ےہ۔ ےك نمض ںیم  رعاق ںیم ریغ یكلم ورركز یك رھبیت اور روزاگر  ،وزری -33آرلكیٹ 

وكیئ ریغ یكلم وررك وج رعاق ںیم اقونین وطر رپ اكم ركےن ےك اقمدص ےك ےیل راہشئ راتھك  وہ اےس ضحم اس وہج ےس ہك اس یك  -34آرلكیٹ 

ےك متخ وہےن ےس راہیشئ ااجزت ای اكم ےك اور ذبات وخد المزتم  راہیشئ وصتر ںیہن ایك اجےئ اگ المزتم متخ وہیئگ ےہ یسك ریغ اقونین ای ےب اقدعہ 

 ںیہن وہیگ زجب اس ےك ہك وررك ےن رعاق ےك وقانین یك الخف ورزی یك وہ۔ خیسنت رپٹم یك 

وزارت اور ورركوں اور آرجوں یك اوسییس اںینشی ، رہ اكی اگل اگل ریغ یكلم وررك یك اےنپ اممكل ای ان اممكل ےس اہجں ےس وہ  -35آرلكیٹ 

اور دوونں رطف ےس ان  اك ابتدہل ركےتكس ںیہ  ت ںیم اےنپ مہ ہلپ اوسییس اونشیں ےك اسھت لقتسم وطر رپ رواطب اقمئ ركےتكس ںیہ اور ولعمامآےئ وہں ان 

وماعق اور  رھبیت اور ربارب اجزئ  ورركوں یك رھبیت یك رشاطئ اور اكم ركےن یك رشاطئ رپ لمع ركےن ےكےیل دو رطہف اعمدہات وعض ركےتكس ںیہ اتہك ان یك

 ۔اك وصحل ینیقی انبای اجےكس ولسك 

( انگ ےس 3وكیئ رفقی ای صخش وج ابب ذہا یك رشاطئ یك الخف ورزی ركے اگ اےس اس وررك یك مك ےس مك روزاہن یك ارجت ےك نیت ) -36آرلكیٹ 

 ( انگ كت رجامہن ایك اجےئ اگ۔3یك مك ےس مك اماہہن ارجت ےك نیت ) انگ كت  ےل رك دس

 ابب مشش

 ارفنادی اعمدہہ روزاگر

 ہصح  اول

 اك وعض ركےن اك لمع ارفنادی اعمدہہ روزاگر

اعمدہہ روزاگر زابین ای رحتریی وطر رپ دوونں رفوقیں ینعی آرج اور وررك ےك ابیمہ اافتق ےك اطمقب وعض ایك اجےئ اگ۔ یسك روزاگر  -1: 37آرلكیٹ 

ےك اور آرج  ےك اعمدہے ےك رحتریی وطر رپ وعض ےئك اجےن یك وصرت ںیم آرج روزاگر ےك اعمدہے یك نیت وقنل ایتر ركے اگ، سج ےك اورپ اس 

ےنپ اپس رےھك اگ اور رسیتی  لقن ےمكحم ںیم وفحمظ ریھك اجےئ یگ۔ اعمدہہ روزاگر ںیم مك از مك درج ا تبث وہں ےگ، رہ رفقی اكی لقن وررك ےك دطختس

 ذلی ڈاٹی اشلم وہان اچےیہ:

 ازئ( یك مسق اور ہتپرپآرج اك انم اور ادارے )ارٹن -افل

ی(ہشیپ (وكانشیكفیل)وررك اك انم، اترخی دیپاشئ ، اتیلہ  -ب

 

لٹ

 

ن

 

 ش
ی

 

ن

 ، راہشئ اور وقتیم )



 اكم یك ونتیع، دوراہین اور اترخی آاغز -ج

رجت یك ادایگیئ یك  ا روزاگر یك الوگ رشاطئ اور رطہقی اكر ےك اطمقب وررك وك وابج االدا اینبدی ارجت عمب امتم اركنٹنمی  ای االؤزسن ، ےط دشہ -د

 اترخی اور اقمم

 اك رطہقی ۔ واقت اور ان یك میسقتااكم ركےن ےك  -ہ

ےك رعہص ےس زگرےن ےك ےیل رشط  آزامشئ )رپونشیب(  روزاگر ےك اعمدہے ںیم دوونں رفوقیں ےك امنیب اافتق ےك ذرےعی وررك وك -2

 رعہص  اكاشلم وہین اچےیہ ارگ وررك ےك اپس ہشیپ وراہن رسٹیكفیٹ ہن وہ سج ےس اس وك وسےپن ےئگ اكم یك اہمرت اثتب وہ، رگم رشط  ہی ےہ ہك رپونشیب

 را اجےئ اگ۔اےك اپس اكی ےس زادئ رپونشیب ےك رعہص ےس ںیہن زگ آرج  ینعی اكی یہ  اكم ےك آاغز یك اترخی ےس نیت امہ اجتموز وہ۔ وررك وك ایس

ط ہی ےہ ہك آرج رپونشیب ےك رعہص ےك دوران اعمدہہ وسنمخ رك اتكس ےہ ارگ اےس ااسی ےگل ہك وررك اكم ركےن یك الصتیح ںیہن راتھك، رگم رش -3

 (  روز لبق یگشیپ ونسٹ ےك ذرےعی وررك وك االطع اچنہپدے۔7آرج خیسنت یك اترخی ےس مك از مك است )

وہ  وررك اور آرج ےك درایمن روزاگر ےك رحتریی اعمدہے یك دعم وموجدیگ ںیم ان رپ اعمدہے یك وموجدیگ تبث ركےن اك ابر وہاگ اور  -4

 ےس قلعتم ولعمامت شیپ ركںی ےگ۔ اعمدہے یك انب رپ یسك قح اور دوعے

یسك اخص اترخی ای وتمعق اترخی وك متخ وہےن واےل اكم ای اكروابر )ارٹنرپازئ( ےس قلعتم یسك وصخمص اجب یك ااجنم دیہ ای دختم  -1: 38آرلكیٹ

 رعہص اكی اسل ےس اجتموز ہن وہ۔ یك رفایمہ ےك ےیل  اعمدہہ روزاگر رپ اكی ہنیعم رعہص ےك ےیل دطختس ےئك اجںیئ ےگ رشط ہی ےہ ہك ذموكرہ

ےگ زجب اس ہك اكم ےك اقتاضاجت ےكےیل یسك  یسك لقتسم اكم ےك ےیل ہنیعم رعہص كت ےك ےیل یسك اعمدہہ روزاگررپ دطختس ںیہن ےئك اجںیئ -2

 اخص رعہص اور اكم یك رغض ےس ااضیف ورركز یك رضورت وہ۔

 اگلےئ ےئگ وررك وك ویہ وقحق احلص وہں ےگ وج ریغ ےط دشہ رعہص ےك ےیل یسك یسك ےط دشہ رعہص ےك اسھت اعمدہہ روزاگر یك رو ےس -3

 اعمدہہ روزاگر ےك اطمقب رےھك ےئگ وررك وك احلص وہں۔

 روزاگر یك اكی ےس زادئ رمہبت دجتدی یك یئگ وہ وت ہی اےس ریغ ہنیعم رعہص كت ےك ےیل اعمدہہ وصتر ایك اجےئ اگ۔ -4
ٔ
 ارگ اعمدہہ

 ( ںیم ذموكرہ اعمدہہ روزاگر یك رشاطئ ےك اطمقب / تحت ےط ایك اجےئ اگ۔30وكیئ زجویتق اعمدہہ روزاگر اقونن ذہا  ےك آرلكیٹ ) -1: 39آرلكیٹ 

وٹنھگں ےس زادئ ںیہن وہں ( 24( وٹنھگں ےس مك اور وچسیب )12زج ویتق اعمدہہ روزاگر یك وصرت ںیم اكم ركےن ےك اواقت  یف ہٹنھگ ) -2

 ےگ۔



 ذہم دارایں اعدئ وہں یگ۔اس رپ ر رپ اكم ركےن واےل صخش وك اقونن ذہا ےك اطمقب امتم وقحق احلص وہں ےگ اور زج ویتق وط -3

زج ویتق اكم ركےن واولں ےك امایلیت وقحق اور اسالہن رتصخ ےك اایم اك اسحب اكم ركےن ےك اواقت اور ارجت ےك اطمقب بسح انتبس  -4

 اگلای اجےئاگ۔

وررك اكم ركےن یك ہگج رپ احرض وہ اجےئ، اانپ اكم ركےن ےك ےیل ایتر وہ، رگم وہ اےنپ اقوب ےس ابرہ ووجاہت یك انب رپ  اكی ابر بج :40آرلكیٹ 

 اس ےك دبےل ںیم اینپ ارجت ووصل ركےن اك قح دار وہاگ۔ وہ  اےنپ اكم یك ااجنم دیہ ہن ركےكس وت وصتر ایك اجےئ اگ ہك اس ےن اكم ركایل ےہ اور

  وك درج ذلی وقحق احلص وہں ےگ:آرج :41آرلكیٹ 

 اےنپ اكم / اكروابر یك رسرگیم وك مظنم ركان۔ -افل

 ورركز ےك رفاضئ اور ذہم دارویں یك میسقت -ب

 ورركز ےس قلعتم ومزوں ےلصیف ركان۔ -ج

 ےك نمض ںیم اكم یك رشیپتف اور ااجنم  دیہ یك رگناین  (Tasks)اعمدہہ روزاگر یك رو ےس ورركز وك وفتضی ركدہ اكومں  -د

 آرج ےك رفاضئ درج ذلی وہں ےگ: -2

 ركان۔لیمعت یك اپدنبی اور  اعمدہہ روزاگر اامتجیع اعمدہات اور اقونن ذہا یك رشاطئ -اے 

 وررك وكاس اك اكم ااجنم دےنی ےكےیل واسلئ یك رفایمہ ركان۔ -یب

  رشاطئ ےك اطمقب ادا ركان۔وررك وك ارجت اقونن ذہا یك -یس

 اكم ركےن یك ہگج رپ تحص دنم اموحل ینیقی انبان اور اكم ےك دوران وررك ےك ظفحت ےك ےیل ومزوں افحیتظ ادقاامت ااھٹان۔ -ڈی

  ںیم ااضہف ركےن ےك ےیل  -ای

 

ز
سكل
 اور ذراعئ ایہم ركان۔ وماعق وررك وك اانپ ملع اور لكینكیٹ 

ہی  وررك وك اس ےك اكم ےك آاغز رپ آرج وك وموصل وہےن وایل داتسوزیات یك ردیس دانی اور اعمدہے ےك ااتتخم رپ وررك یك دروخاتس رپ وررك وك -افی

 انمیف وہ۔افمد ےك  زجباس ےك ہك ذموكرہ وایسپ داتسوزیا ت آرج ےك  دانی  داتسوزیات 



دانی سج ںیم اكم ےك آاغز یك اترخی ، اكم ےك اخےمت یك اترخی اورےئكےئگ اكم یك مسق اك ذرك وہ۔ اعمدہہ روزاگر ےك ااتتخم رپ وررك وك رسٹیكفیٹ  -یج

رپ لمع ركے اگ ارگ دروخاتس ركدہ ولعمامت وررك دروخاتس دے اتكس ےہ ہك رسٹیكفیٹ ںیم درگی ولعمامت اشلم یك اجںیئ وت آرج اس یك دروخاتس 

 درتس وہں۔

رشط ہی ےہ ہك وررك ےن آرج یك امتم ذہم دارایں وپری یك وہں۔ ااكنر یك  ،رپ دطختس ركان ڈاچسرج  وررك ےك ےیل اعمدہہ روزاگر ےك ااتتخم رپ -اچی

 وصرت ںیم وررك دروخاتس ركدہ ڈاچسرج احلص ركےن ےكےیل ربیل وكرسٹ ےس روجع ركاتكس ےہ۔

 ركان۔آاگہ  ےسرطخات  ہشیپ وراہن رطخات ایبن ركاناور المزتم دےنی ےس لبق وررك وك ان  -آیئ

ورركز  ان  ورركز یك اكشایت ےس ےنٹبن ےك ےیل اكی ومزوں اظنم ایہم ركان، ذموكرہ اظنم كت راسیئ اور اس ےك اامعتسل ںیم وہستل دیپا ركان، -ےج

 وہنجں ےن ہی اكشایت شیپ یك وہں۔ركان  یك رطف ےس درج ركایئ یئگ اكشایت اك وفری اور تبثم ادناز ےس ازاہل 

یك ذایت افلئ وھكانل سج ںیم وہ اس ےكرقتر ےك ےلصیف یك لقن اور اس وررك ےس قلعتم امتم داتسوزیات ، رسٹیكفیٹ اور ولعمامت رہوررك  -ےك

 ارجت، االؤزسن، رجامہن ای وكیئ درگی ہقلعتم ولعمامت رپ ارث ادناز وہےن وایل تیفیك ںیم دبتیلی اك راكیرڈ یھب اشلمیك اس افلئ ںیم وررك ےك اكم  ، رےھك

 ۔ ہی افلئ روزاگر ےك قلعت ےك اخہمت یك اترخی ےس مك از مك دو اسل دعب كت وفحمظ ریھك اجین اچےیہ۔اگ ركے

 رہ وررك یك اسالہن روپرٹ ایتر ركان سج اك وسمدہ اس ےك ڈارئٹكی رپسوازئر ےن ایتر ایك وہ ومشبل وررك ےك روہی، الصتیح اور دیپاوار ےس -الی

ور اس یك الصتیح یك حطس اك ذرك وہ اور اس ےك آرخ ںیم اس وررك ےك ڈارئٹكی رپسوازئ ریك آراء اجتوزی اور اجزئہ اشلم وہ۔ قلعتم ولعمامت وموجد وہں ا

زئ ںیم مك ذموكرہ روپرٹ اس وررك یك افلئ ںیم ریھك اجےئ یگ اور وررك وك اس روپرٹ ےك دنمراجت ےس علطم ایك اجےئ اگ رشط ہی ےہ ہك ینپمك /ارٹنرپا

 ( وررك اكم رك رےہ وہں۔15رہ )از مك دنپ

ےس اكروابری ادارے ںیم )ارٹنرپازئ( ںیم ورركز وك اطع ےئك ےئگ اینبدی وقحق رپ اباقدعہ روپرٹ ای رھبیت اور اكم ركےن ےك اموحل یك رشاطئ  -امی

 وك ذموكرہ ولعمامت ان یك رفایمہ ےك ےیل قلعتم درگی ہقلعتم ولعمامت یك اكی لقن ےمكحم یك دروخاتس رپ رفامہ ركان، رگم رشط ہی ےہ ہك آرج ےمكحم

 اترخی ےس زایدہ ےس زایدہ اكی امہ ےك رعہص ےك ادنر رفامہ ركے۔یك  دروخاتس وموصل وہےن 

 ہشیپاكی یہ ےشیپ ےك امتم المزنیم ےك اسھت اسكیں ولسك اور اكم ركےن اك اسكیں اموحل ینیقی انبان اچےہ وہ ارجت، وفادئ، وبسن، االؤوسنں ،  -انی

 ۔ںریكریئ یك رتیق ےك وماعق ےك ےلسلس ںیم وہ ں ای وراہن رٹگننی ےك ےلسلس ںیم وہ

 ورركوں یك رضوری اایشء اور دخامت دور دراز وہگجں رپ راعیتی وتمیقں رپ رفامہ ركان  -او

 وررك وك درج ذلی وقحق احلص ںیہ: -1 :42آرلكیٹ 



 ےئك ےئگ اكم یك ارجت احلص ركان۔ -اے

 اعمدہے، اامتجیع اعمدہات اور اقونن ذہا یك رشاطئ ےك اطمقب روزاہن اور ہتفہ وار آرام اك وصحل۔روزاگر ےك  -یب

 ریغب یسك اایتمزی ولسك ےك اسكیں وماعق اور رھبیت وہےن اور اسكیں احالت ےك تحت اكم ركےن اك ومعق احلص ركان۔ -یس

 ےس آزاد ركان ۔ےك لمع اكم ركےن اك اموحل رحااسں ےئك اجےن  -ڈی

 ےك ادنر روزاگر ےك اقلعتت ںیم ارتحام اپان۔دارئہ لمع   (scope)اكم ےك  -ای

 ہشیپ وراہن رٹگننی ےك رپورگاومں ےس دیفتسم وہان۔ -افی

 اےنپ اكم وك رباہ راتس اتمرث ركےن واےل اعمالمت ےس قلعتم ابربخ وہان اور وشمرہ احلص ركان۔ -یج

 اہن اموحل ںیم اكم ركان۔اكم ركےن ےك وفحمظ احالت اور تحص دنم -اچی

 ركان۔ وسدے ابزی  اكم ركےن یك رشاطئ و وضاطب وك رتہب ركےن ےك ےیل -آیئ

 ركان۔ اقونن ذہا یك رشاطئ ےك اطمقب ڑہاتل  -ےج

 وہان۔احلص  رٹڈی ویونینں یك لیكشت اور ان ںیم ومشتیل یك آزادی  -ےك

 وررك ےك رفاضئ درج ذلی ںیہ: -2

ا یك رشاطئ اور آرج یك ذہوك اعمدہہ روزاگر اور اقونن ذہا ےك افنذ ےك ےیل اجری ركدہ دہاایت اور ولصیفں اور اقونن  وسےپن ےئگ رفاضئوررك  -اے

ےك رطف ےس اجری ركدہ ارٹنرپازئ ےك اضہطب اجت ےك اطمقب اایتحط اور وافداری ےس ااجنم دے اگ اور اےنپ اكم وك اےسی صخش ےس وتمعق دہگناتش 

 ااجنم دے اگ ہك وہ اقونن ذہا یك رشاطئ ےس اصتمدم ہن وہ۔اسھت اےسی رطےقی ےس 

 آرج ےك ااثہث اجت یك افحتظ ركان وج وررك وك وسےپن ےئگ وہں اور وكیئ ورك ررٹسج ، داتسوزیات ای اكذغات اےنپ اپس رےنھك ےس ابز رانہ۔ -یب

 وك ااشف ركےن ےس ابز رانہ۔ راز ےك ادنر اتبےئ ےئگ ہشیپ وراہن  scope دارئہ لمع  اےنپ اكم ےك -یس

 ہشیپ وراہن تحص اور افحتظ ےك وقادع یك اپدنبی ركان۔ -ڈی

 رقمر احرضی، رتصخ اور آرام ےك دوراوینں یك اپدنبی ركان۔ روزاگر ےك اضہطب اجت ںیم -ای



 رشاب ونیش ےك ےلھك آاثر ایایشنمت ےك ارث ےك اتعب اكم ركےن یك ہگج رپ آےن ےس ابز رانہ۔ -افی

 اور رشط ہی ےہ ہك ذموكرہ ایھتہر السنسئ ایہتف وہ۔وہ م ركےن یك ہگج رپ وكیئ ایھتہر الےن ےس ابز رانہ زجب اس ےك ہك اكم یك ونتیع اك ااسی اقتاض اك -یج

 اكم ركےن ےس ےنچب ےك ےیل امیبری اك اہبہن ركےن ےس ابز رانہ۔ -اچی

  اابقتسل ركےن ےس ابز رانہ۔آرج یك وظنمری ےك ریغب اكم ركےن یك ہگج رپ یسك صخش اك -آیئ

رج اك وكیئ نشیمك ای درگی وكیئ زیچ اےسی اٹنجی رضحات ای رٹنكرٹكی رضحات ےس آرج ےك ملع اور وظنمری ےك ریغب ےنیل ےس ابز رانہ نج ےك اسھت آ -ےج

 ںیم ورركز ںیم ربارب میسقت ےئك اجںیئ اور ڈنفز وك آرج یك آرج یك رگناینوہ  وہں اور  عمج ںیم  وجتری وكیئ اعمدہایت قلعت وہ، رگم رشط ہی ےہ ہك ڈنفز یسك اخص 

 وصتر ایك اجےئ اگ۔ااضیف آدمین 

 اكم ركےن ےك دوران یسك رسیتے رفقی ےك ےیل اكم ركےن ےس ابز رانہ۔ -ےك

 ایسی نیشم ای آہل اامعتسل ركےن ےس ابز رانہ ےسج آرج ےن اامعتسل ركےن ےك ےیل وحاےل ہن ایك وہ۔وكیئ  -الی

ركےن یك ہگج ںیم االجس دقعنم ركےن ےس ابز م آرج اور ربیل وینین ےك اقمدص ےك ےیل رٹڈی وینین ےك اجمز ادارے یك ااجزت ےك ریغب اك  -امی

 رانہ۔

 IIہصح 

 اعمدہہ روزاگر یك وسنمیخ

 وكیئ اعمدہہ روزاگر درج ذلی وصروتں ںیم ےس یسك اكی وصرت ںیم وسنمخ رك دای اجےئ اگ۔: -1 :43آرلكیٹ

وررك یك وافت یك وصرت ںیم آرج وك اچےیہ ہك وہ وررك ےك اخدنان وك دو امہ ےك ربارب ارجت ادا ركے، رگم رشط ہی ےہ ہك وررك  -اے 

 ےن  آرج یك رسوس ںیم مك از مك اكی اسل زگارا وہ۔

ا دی وہ۔ ارگ ہلصیف اكی اسل ارگ یسك وررك وك یسك دعاتل ےن یمتح ےلصیف ےك ذرےعی اكی اسل ےس زادئ رعہص ےك ےیل دیق یك زس -یب 

 ولےٹ اگ رگم رگاتفری ایدیق ےك رعہص ےك ربارب ارجت اك دقحا ر ہن وہاگ۔ واسپ  ےس مك زسا اك وہ وت وررك اےنپ اكم رپ



 اور اعمدہہ اس ےك واروثں ےك اسھت لمكم ںیہن وت وہ ےط ایك ایگ ےك اسھت ذایت تیثیح ںیم آرج یك وافت وہےن رپ ارگ اعمدہہ آرج  -یس 

 ایك اجےئ اگ۔

یك رشاطئ ےك  3وہ ایگ وہ ای ارگ آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ربمن اكروابر اك اخہمت  اكروابری ادارے ےك  ارگ دعایتل ےلصیف ےك ےجیتن ںیم -ڈی 

 وہ۔ اكروابر متخ رك دای  تحت دصقا  

 رحتریی وطر رپ وسنمخ ركںی۔اعمدہےوك بج دوونں رفقی ابیمہ وطر رپ  -ای 

 ہنیعم رعہص كت ےك ےیل وہ۔رٹنكٹكی  ارگ ہی  ، ٹیك ےك رعہص ےك متخ وہےن رپرٹنك -افی 

بج وررك ےن اانپ اكم وپرا ركدای وہ ای دختم ااجنم دے دی وہ، ارگ رٹنكٹكی یسك وصخمص اكم ای یسك وصخمص دختم ےك ےیل  -یج 

 ےط ایك ایگ وہ۔

( دن یگشیپ ونسٹ ےجیھب، ارگ وررك ریغب ونسٹ 30وہ آرج وك مك از مك سیت ) بج وررك اٰیفعتس دےنی اك ہلصیف ركے رگم رشط ہی ےہ ہك -اچی 

اك ھچك ہصح ےك اكم وھچڑ دےای رٹنكٹكی ںیم رقمر ونسٹ ریپڈی ےك متخ وہےن ےس لبق اكم وھچڑ دے وت وررك آرج وك ونسٹ ریپڈی ےك ربارب زرالتیف ای اس 

 ادا ركے اگ۔

 اافتیق احالت یك وصرت ںیم -آیئ 

 دہہ روزاگر  دنمرہج ذلی ںیم ےس یسك اكی وصرت ںیم وسنمخ ركاتكس ےہ:آرج اعم -2

( امہ ےك ادنر اس اكالعج ہن وہےكس اسیج ہك 6ارگ وررك وك ایسی امیبری گل یئگ وہ وج اےس اكم ركےن ےك اقلب ہن وھچڑے اور ھچ ) -اے 

 آلشیف ڈیملكی روپرٹ ےس اثتب وہ اجےئ۔

 ایدہ ذعمور وہ اجےئ اور آلشیف ڈیملكی روپرٹ ےك اطمقب اكم ركےن ےس اقرص وہ۔دصیف ای اس ےس ز 75ارگ وررك  -یب 

یك رمع وك چنہپ ایگ وہ اوروہ ورركز یك نشنپ اور وسلش وكیسریٹ اٹكی ےك اطمقب رسوس ےك آرخ ںیم رگوجییٹی اك  ارگ وررك راٹیرئٹنم -یس 

 دقحار وہاگ۔

  ےك احالت وزری یك راضدنمی ےك تحت اكم ےك مجح ںیم یمك اك اقتاض ركںی۔ارگ اكروابری ادارے )ارٹنرپازئ( ںیم اكم ركےن -ڈی 

 ارگ وررك رٹنكٹكی )اعمدہے( ےك تحت اینپ رضوری ذہم دارویں ںیم ےس یسك یك الخف ورزی اك اراكتب ركے۔ -ای 



 ارگ وررك وھجیٹ انشتخ اانپےئ ای یلعج داتسوزیات شیپ ركے۔ -افی 

  رپونشیب وررك ایھچ رطح اكم ااجنم دےنی ےكےیل اتیلہ ںیہن راتھك۔زری ہك  ارگ اثتب وہ اجےئ -یج 

 ارگ وررك ےن ڑبی یطلغ رك ےك اكم، ورركز ای دیپاوار وكدعایتل ےلصیف یك روینش ںیم امدی اصقنن اچنہپای وہ۔ -اچی 

 ںیہن ركے اگ۔متخ ، اٹسپ ایآرج وزری یك وظنمری احلص ےئك ریغب اےنپ اكروابری ادارے وك دنب -3

ںیم ایبن وصروتں ںیم ےس یسك اكی ںیم، آرج وررك وك رٹنكٹكی یك وسنمیخ اك ’’ 3‘‘ےك ریپارگاف  43اقونن ذہا ےك آرلكیٹ  :44آرلكیٹ 

ںیہن ( دونں ےس مك 30رحتریی یگشیپ ونسٹ دے اگ، ااسی ونسٹ ہن دےنی یك وصرت ںیم آرج وك ونسٹ ریپڈی اك زرالتیف وررك وك ادا ركان وہاگ۔ ونسٹ ریپڈی )

 وہاگ۔

وررك سج یك رسوس متخ وہیئگ وہ وہ رسوس ےك آرخ ںیم رگوجییٹی اك دقحار وہاگ وج آرج ےك اپس وپری یك اجےن وایل رسوس ےك وہ  -45آرلكیٹ 

ےك ’’ 2‘‘ اور ریپارگاف’’ یب‘‘ےك ذیلی ریپارگاف ’’ 1‘‘ےك ریپارگاف  43( وتفہں ےكربارب وہیگ، وساےئ اقونن ذہا ےك آرلكیٹ 2رہ اسل ےك دو )

 یك رشاطئ ےك ’’ آیئ‘‘اور ’’ یج‘‘، ’’ای‘‘ذیلی ریپارگاف 

آرج وزری یك دہاایت ےك تحت اقمئ ركدہ رسوس ےك ااتتخہیم یك یٹیمك ےك اسےنم ای ربیل وكرٹ ےك اسےنم رسوس ےك آرخ ےك  -1 :46آرلكیٹ 

ےك ادنر جنلیچ رك اتكس ےہ۔ وصتر ایك اجےئ اگ ہك وررك ےن جنلیچ ركےن ( دونں 30وفادئ ےك ےلصیف وك )وررك( یك رسوس ےك آرخ ےك وننشیكفیٹ ےك سیت )

ںیم ےس اكی اك ااختنب ركے وت وہ اانپ قح دای ےہ ارگ جنلیچ اس رعہص ےك دوران عمج ہن ركاای ایگوہ اور ارگ وہ ان دوونں رطوقیں وھچڑ ےك اس قح وك 

 دورسے ےك ےیل وھچڑ دے اگ۔

 ےك سیت )رسوس ےك ااتتخہیم یك یٹیمك اك -2

 

ن

 

ش
ن ك
ت ف

 

ٹ

( دونں ےك ادنر عمج وصتر ایك 30 ہلصیف ربیل وكرٹ ےك اسےنم ذموكرہ ےلصیف ےك وننشیكفیٹ ای ون

 اجےئ اگ۔

 آرج وك وررك یك رسوس یك وسنمیخ ےك وبثت اك ابر ربداتش ركان وہاگ ہك بج وررك رسوس ےك ااتتخم اك ہلصیف رسوس ےك اخےمت یك یٹیمك ای ربیل -3

  جنلیچ ركدے۔وكرٹ ےك اسےنم

ںیم ایبن ووجاہت  43ارگ رسوس ےك اخےمت یك یٹیمك ای دعاتل وك ولعمم وہ ہك وررك یك رسوس یك وسنمیخ اقونن ذہا ےك آرلكیٹ  -47آرلكیٹ 

اس یك امتم ارجت ادا  ںیم ےس یسك اكی رپ ینبم ںیہن ےہ وت ہی وررك وك اس ےك اكم یك رطف واسپ ےنجیھب اور اعمدہہ روزاگر یك وسنمیخ ےك رعہص ےك ربارب

 ركےن اك ہلصیف ركے یگ۔



ںیہن اجیھب اجاتكس وت اعمدہہ روزاگر یٹیمك ےك ےلصیف ای دعاتل  واسپ  ارگ رسوس ےك اخےمت یك یٹیمك ای دعاتل ہلصیف ركے ہك وررك وك اس ےك اكم رپ -2

 ربارب زرالتیف ےلماگ۔ ےك ااتتخم رپ رگوجییٹی اك دوانگ  ذموكر رسوس ( ںیم45ےك ےلصیف یك اترخی وك وسنمخ وہ اجےئ اگ اور وررك وكاقونن ذہا ےك آرلكیٹ )

المزتم رپ وہں وت اعمدہہ روزاگر اس اعمدہے یك یقیقح وررك ( ورركوں ےس مك 5اےسی اكروابری اداروں ںیم نج  ںیم لقتسم اینبد  رپ اپچن ) -3

 ای دعاتل ااسی ہلصیف ركے، رگم رشط ہی ےہ ہك آرج وررك وك رسوس ےك ااتتخم رپ دی وسنمیخ یك اترخی وك وسنمخ وصتر وہاگ ارگ رسوس ےك اخےمت یك یٹیمك

 ںیم ایبن زرالتیف ےك اطمقب ادا ركے۔’’ 2‘‘اجےن وایل رگوجییٹی آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف 

 اعمدہہ روزاگر درج ذلی وصروتں ںیم ےس یسك اكی ںیم وسنمخ ںیہن ایك اجےئ اگ: -1 :48آرلكیٹ 

ررك آرج یك رحتریی راضدنمی ےك اتعب یسك رٹڈیوینین اكرنك وہ ای اكم ركےن ےك اواقت ےك العوہ رٹڈی وینین یك رسرگویمں ارگ و -اے 

 ںیم ای اكم ركےن ےك اواقت ےك دوران ہصح اتیل وہ۔

دنئے یك تیثیح ےس امندنئیگ ارگ وررك، ورركز یك امندنئیگ ركےن اك ینمتم وہ ای امندنئیگ رك راہ وہ ای ےلہپ یہ اس ےن ورركز ےك امن -یب 

 یك وہ۔

 ارگ وررك آرج ےك الخف وقانین ےك ےلسلس ںیم وكیئ اكشتی ای دوعٰی دالخ درتف ركے۔ -یس 

 رتصخ ںیم ےس یسك اكی رتصخ رپ وہ۔ارگ وررك اینپ اقونین  -ڈی 

 رھبیت ایہشیپ ےك ےلسلس ںیم البواہطس ای ابولاہطس اایتمزی ولسك یك وصرت ںیم  -ای 

 وموجد وہں۔ وشادہامیبری ای اےسی احدےث یك وہج ےس اكم ےس اعریض ریغ احرضی یك وصرت ںیم سج ےك وبثت ںیم اعمون  -افی 

ںیم ےس یسك اكی یك وصرت ںیم اكدعلم اور ابلط وہاگ اور  ںیم ذموكر ووجاہت’’ 1‘‘اعمدہہ روزاگر آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف  -افل -2

یٹیمك ای دعاتل وررك وك اس ےك اكم رپ واسپ ےنجیھب اور وررك وك اس ےك زگہتش رعہص یك ارجت اطع ركےن اك ہلصیف  ایسی وصرت ںیم رسوس ےك اخےمت یك

 ركے یگ۔

ارگ وررك اےنپ اكم یك رطف واسپ اجےن یك دروخاتس ںیہن ركات ای دعاتل ہلصیف ركے ہك وررك یك اےنپ اكم رپ وایسپ اننكمم، ریغ  -ب 

ےك ریپارگاف  47اےس وقعمل زرالتیف اطع ركےن اكہلصیف ركے یگ  رگمرشط ہی ےہ ہك زرالتیف اقونن ذہا ےك آرلكیٹ  دعاتل  ہییلمع ای اناكیف لمع ےہوت 

 ےس مك ہن وہیگ۔  ےصح ںیم رقمر ركدہ رمق ےك دوانگ’’ 2‘‘

 وسنمخ ركاتكسےہ: وررك ریغب یسك یگشیپ ونسٹ ےك درج ذلی دو وصروتں ںیم اعمدہہ روزاگر كی رطہف وطر رپ -1 :49آرلكیٹ



بج آرج ےن اقونن، ربیل ےك دایلخ اضہطب اجت ای ارفنادی اعمدہہ روزاگر ںیم ذموكر اینپ ذہم دارویں ںیم ےس وكیئ ذہم داری  -افل 

 وپری ہن یك وہ۔

 نیگنس رجم  بج آرج ےن وررك ای اس ےك اخدنان ےك یسك رفد ےك الخف اكم ركےن ےك اواقت ںیم ای ان ےك العوہ یسك -ب 

(felony)  رجم اك اراكتب ایك وہ۔اعم  ای 

ارگ وررك یك افحتظ ای اس یك تحص وك وكیئ ڑبا رطخہ القح وہ، رگم رشط ہی ےہ ہك آرج اس رطخے ےس آاگہ وہ اور اس رطخے وك  -یس 

 ہن ایكوہ۔ادقام دور ركےن ےك ےیل اس ےن ھچك 

یك رشاطئ ےك اطمقب ’’ ب‘‘ےك ذیلی ریپارگاف ’’ 2‘‘ےك ریپارگاف  48آرلكیٹ وررك رسوس ےك اخہمت یك یٹیمك ای دعاتل وك اقونن ذہا ےك  -2

 زرالتیف ےك ےیل دروخاتس دے اتكس ےہ۔

 (assignment) وحایگل  اكروابری ادارے ےك مض وہےن، اس یك تیكلم یك واروثں وك یلقتنم، اس یك رسیتے رفوقیں وك -50آرلكیٹ 

ہك وہ اقونن ذہا یك رشاطئ ےك اطمقب اسہقب آرج یك رطف  وہ اگ آرج اس ابت اك ذہم دار  این  وہےن یك وصرت ںیم رفوتخ ، ااجرہ ایاامعتسل یلك ای زجوی یلقتنم

 وتسمبج ےس وررك ےك نمض ںیم ذہم دارویں / ووجب وك وپرا ركے اور اسہقب آرج رتشمہك اور اگل تیثیح ےس ےئن آرج ےك اسھت ان ذہم دارویں اك

 ت تنحم ےس منج ایل وہ وج اكروابری ادارے یك یلقتنم ےس لبق اور اس یلقتنم كت اس رپ اعدئ ںیھت۔وہاگ وہنجں ےن وموجدہ اقلعت

وكیئ اكرروایئ سج ںیم اےسی وقحق ےك ےیل دوعٰی ایكاجےئ وج ربیل اقلعتت ےس منج ںیل ذموكرہ وقحق ےك وابج وہےن یك اترخی  :1-51آرلكیٹ

اور وكیئ اكرروایئ سج ںیم یسك وفدجاری لعف ےس وہےن واےل اصقنانت یك زرالتیف اك دوعٰی ایك ایگ وہاس  وہیگن  ( اسل دعب اناقلب امستع3ےك نیت)

 ۔ یگ( اسل دعب اناقلب امستع وہ5وہےن یك اترخی ےك اپچن ) واعق  ےك  اصقنن

، رگم وہع وہاگ بج قح وابج وہا وقحق اك دوعٰی ركےن یك اكرروایئ ےك اقلب امستع  وہےن ےك ےیلرقمر ركدہ رعہص اس اترخی ےس  رشو -2

 وكیئ صخش آرج یك رطف  ےس ادا ركدہ ڈنفز اك دوعٰی یسك قح یك یطبض ےكدعب اس قح یك اجبآوری ےك ےیل ںیہن ركاتكس۔

یگ اور ( امہ ےك رعہص ےس مك ہن وہ3وكیئ آرج وج ابب ذہا یك رشاطئ یك الخف ورزی ركے اگ وہ دیق یك زسا اك وتسمبج وہاگ وجنیت ) -52آرلكیٹ 

 (1000000)دانیر ےس مك ہن وہاگ اور اكی نیلم  (500000)اك زساوار وہاگ وجاپچن الھك  (penalty)اكی اسل ےس زادئ ہن وہیگ ای رجامےن 

 دانیر ےس زادئ ہن وہاگ۔

 ابب متفہ



 ہصح اول

 ارجت

 روزاگر ںیم وكیئ اور وصرت رقمر یك یئگ وہ۔  ورركز یك ارجںیت رعایق ركیسن ںیم ادا یك اجںیئ یگ۔ زجب اس ےكہك اعمدہہ :1-53آرلكیٹ 

یسك ارجت كیچ، كنیب رٹارفسنز ای ٹنمیپ آرڈرز ےك ذرےعی ادا یك اجےئ یگ رگم رشط ہی ےہ ہك ااسی اامتجیع اعمدہے ای یسك اثیثل ےك ےلصیف ای  -2

وررك وك  اك قح واسپ ےنیل  ےك اطمقب یسك یھب وتق  اس اایتخر وك ذموكرہ اعمدہے ای ےلصیف یك ریغ وموجدیگ یك وصرت ںیم ہقلعتم وررك یك  رحتریی راض دنمی

 احلص وہاگ۔

 رقیبی ہتفہ وار ادایگیئ یك وصرت ںیم ارجت ےتفہ ےك آرخ ںیم اور اماہہن ادایگیئ یك وصرت ںیم ےنیہم ےك آرخ ںیم اكم ركےن یك ہگج ای اس یك یسك -3

 دن ےہ۔ 5زایدہ ےس زایدہ اجزئ اتریخ ںیم یگیئ ہگج رپ  یك اجےئ یگ، رگم رشط ہی ےہ ہك ارجت یك ادا

 ارجت رعایق ركیسن وك دبتلی رك ےك رپارسیمی ونسٹ، واؤرچ ای یسك درگی لكش ںیم ای سج رطح اعمدہہ روزاگر ںیم اافتق ركدہ ادناز ےك اطمقب -4

 ادا ںیہن یك اجےئ یگ۔

 ربارب /اسكیں وہین اچےیہ۔ ارجت اكی یہ مسق ےك اكم یك وصرت ںیم وخانیت اور رمدوں ےك ےیل -5

ارجت رباہ راتس وررك وك ادا یك اجےئ یگ اور وررك ےك اس  كنیب ااكؤٹن ںیم لقتنم یك اجیتكس ےہ سج رپ رحتریی وطر رپ دوونں  -1: 54آرلكیٹ 

 رفوقیں اك اافتق وہ ای وررك ےك امندنئے وك ادا یك اجےئ یگ۔

 االدا امتم روقم اقونن ذہا یك رو ےس اس ےك وراث وك ادا یك اجںیئ یگ۔ وررك یك وافت وہےن یك وصرت ںیم اس وك وابج -2 

 آرج ےك ےیل درج ذلی زیچںی عنم وہں یگ: -1 :55آرلكیٹ 

 وررك وك اس یك اینپ ارجت ےك  اامعتسل یك آزادی وك دحمود ركان۔ -افل 

ان اایشء وك رخدیےن رپ وبجمر ركان وج اس ےن وخد وررك وك اینپ ونصماعت رخدی ےن ای ونصماعت یسك اخص داكونں ےس رخدیےن ای  -ب 

 درآدم یك وہں۔

 ےك اسھت اسھت رصف اقونن ںیم ایبن وصروتں ںیم اہنم یك اجیتكس ےہ۔ اومر  یسك وررك یك ارجت درج ذلی -1 :57آرلكیٹ 



 وررك رپ اقونین وطر رپ ااصحنرركےت وہں۔ وج  رپ اےسی ااخشص ےك ارخااجت ےك وطر -افل 

 ےك ذےم ورركز نشنپ اور وسلش وكیسریٹ ےك ہمكحم ےك وحاےل ےس روقم۔وررك  -ب 

 رٹڈی وینین اضہطب اجت یك رشاطئ ےك اطمقب رٹڈی وینین ےك دنچہ اجت۔ -ج 

ارگ اس یك ارجت مك ےس مك ارجت ےك نیت انگ ےس مك وہ  ،دصیف ےس زایدہ ںیہن یك اجیتكس 20ارجت یك ومجمیع وٹكیت ذموكرہ وررك یك ارجت ےك  -2

دصیف ےس زادئ ںیہن اكیٹ اجیتكس ارگاس یك ارجت مك ےس مك ارجت ےس اجتموز وہ۔ ذموكرہ رشںیح رصیف رخچ یك وٹكیت رپ اقلب  30اور وررك یك ارجت ےك 

 االطق ںیہن ںیہ۔

 د الوگ ںیہن وہاگ۔آرج ےك ےیل وررك یك رطف ےس وابج االدا رقوضں رپ وكیئ وس -3

 یك وصرت ںیم ورركوں وك رتیحیج دانئ وہےن  ای اكروابر اك ااتتخم وہےن  دعایتل ےلصیف ےكےجیتن ںیم اكروابری ادارےےكدویاہیل -1 :58آرلكیٹ

 وصتر ایكاجےئ اگ اور درج ذلی وفادئ اطع ےئك اجںیئ ےگ: )ركڈیرٹ(

 ےك ربارب ارجت۔ ( ونیہمں3ان ےك رسوس ےك ااتتخم ےس لبق نیت ) -افل 

 رسوس ےك اخہمت ےك اسل اور زگہتش اسل ےك دوران رساكری ویٹھچں ےك ربارب ارجت۔ -ب 

 رسوس ےك اخہمت ےس لبق درگی ااسقم یك رتصخ ےك ےلسلس ںیم ان وك وابج االدا امتم روقم۔ -ج 

 ورركز وك وابج االدا رسوس ےك آرخ ںیم ےنلم وایل رگوجییٹی -د 

ااقحتسق  ورركز  درگی ااقحتسیق وفادئ ومشبل وكحتم ےك ااقحتسیق رقوضں ےك ذرےعیاور  وفادئ ركدہ ںیم ایبن ’’ 1‘‘ارگاف آرلكیٹ ذہا ےك ریپ -2

 رےتھك ںیہ۔

 درج ذلی رقےض ان رقوضں یك ادایگیئ ےس لبق ادا ےئك اجںیئ ےگ وج آرج ےك ذہم ںیہ ہك وہ وررك وك ادا ركے۔ -3

رٹ ركےن یك ذہم داری اور اقونن یك رو ےس اس رپ وابج االدا وہےن یك وہج ےس منج ےنیل واےل آرج یك وررك یك یلمیف وك وپس -افل 

 رقےض۔

 انددنہہ ای دویاہیل آرج یك اجدیئاد ےك ااظتنم ےس قلعتم رقےض ومشبل اقونین ںیسیف اور ااظتنیم ارخااجت۔ -ب 



اور وپری  احلص وہاگااقحتسق اہنمیئ اك امتم وقنمہل اور ریغ وقنمہل اجدیئاد ےس وررك ای اس ےك اقونین اجنیشن وك وابج االدا امتم روقم آرج یك  -4

 وابج االدا وہں وساےئ ارخااجیت یك وپری اور رباہ راتس درگی امتم ااقحتسیق رقوضں ومشبل ان روقم ےس لبق ووصل یك اجںیئ یگ وج رساكری زخاےن ںیم

 رقوضں ےك۔

و ں اور   وطر رپ االؤزسن  اور اووراٹمئ  لبق آرج وك اس یك ارجت ےك ازجاےئ رتیبیك اور اخصاعمدہے رپ دطختس ركےن ےس -1 :59آرلكیٹ 
ش

 

سی

 

ی

ال

علطم ایك  ےك وحاےل ےسرطہقی اكر  ےك وحاےل ےس درگی ااضہف اجت ای وٹكویتں ،ادایگیئ ےك رعہص اجت ےك اسحب، رشاطئ ہگج اور ادایگیئ یك اترخی 

  علطم ایك اجےئ اگ بج یھب ارجوتں ےك ازجاےئرتیبیك ںیم دبتیلی واعق وہ۔اجےئ اگ۔ اےس ذموكرہ ولعمامت ےس یھب

،  اووراٹمئ االؤزسن اور وہ ارجت یك یلیصفت رحتریی ٹنمٹیٹس رپ ارجت یك  ادایگیئ ركےن ومشبل اكم ركےن اك رعہص سج یك ارجت وابج االدا -2

 اجین اچںیئہ۔ درگی وٹكایتں ای ااضےف، ارگ وكیئ وہں، ےس لبق وررك وك ادا یك

ارجت اك یمتح ہیفصت اعمدہہ روزاگر یك وسنمیخ ےك اےلگ دن ےس ایك اجےئ اگ۔ ارگ وررك اعمدہہ روزاگر وسنمخ رك دے وت اس وك  -60آرلكیٹ

 وابج االدا ارجت اس ےك المزتم وھچڑےن یك اترخی ےك است دونں ےك ادنر ادا یك اجےئ یگ۔

یك الیصفتت  رپ آرج وررك یك ارجت، ارجت یك وٹكویتں اور وررك وك ادا یك یئگ اخصل ارجت یك امتم الیصفتت رپ لمتشم اور اووراٹمئ  -1 :61آرلكیٹ 

ت ای ااضہف اجت وموجد ںیہن وہں ےگ۔ ارجت ررٹسج یك اجچن اور انشكپسن وزار اہنمیئ ررٹسج انبےئ اگ۔ ذموكرہ ابال ررٹسج ںیم وكیئ اخیل ںیہگج، لمتشم 

 ےك ربیل ارٹكپسن ركںی ےگ۔

ااسی آرج وابج االدا ارجت ےك نمض ںیم ذہم داری ےس آزاد وہاگ بج وررك ارجت ررٹسج رپ دطختس رك دے ۔ رگم یسك وررك ےكدطختس وج یسك  -2

 ایبن ركدہ الماظحت ےك ریغب وہں اس یك رطف ےس یسك وقحق یك دتس ربداری ےك رتمادف ںیہن وہں ےگ۔

 IIہصح 

 نیعتارجت اك 

وررك یك ارجت اك نیعت ارفنادی اعمدہہ روزاگر ےك اطمقب ایك اجےئ اگ رگم رشط ہی ےہ ہك ہی ارجت آرج رپ الزم اامتجیع اعمدہے  -1: 62آرلكیٹ 

رجت ےس مك  ارجت اقونین وطر رپ رقمر ركدہ مك ےس مك ایكےك تحت اس ےك ےشیپ ےكےیل صتخم مك ےس مك ارجت ےس مك ہن وہ اور امتم وصروتں ںیم وررك

 ںیہن وہ یگ۔



 مك ےس مك ارجت ےس رماد مك ےس مك رقمر ركدہ ارجت ای، ارفنادی ای اامتجیع اعمدہہ روزاگر یك رو ےس آرج ےك اكروابری ادارے ںیم، ان ںیم -2

 ےس وج یھب زایدہ وہ، رقمر ركدہ ارجت ےہ۔

وزری ےك ےلصیف ےك ذرےعی  ، ووفقں ےك دعب، وجتزی ركےن یك ذہم دار وہیگ وكیئ یٹیمك وج یسك وررك ےك ےیل مك ےس مك ارجت، اباقدعہ -1 :63آرلكیٹ 

 لیكشت دی اجےئ یگ اور درج ذلی اراكن رپ لمتشم وہیگ:

 ڈارئرٹكی رنجل ربیل و ہمكحم رقہض، یٹیمك یك دصارت ركںی ےگ۔ )اے( 

 ڈارئرٹكی رنجل نشنپ ورركز و ہمكحم وسلش وكیسریٹ، رنك )یب( 

 وولنشیك رٹگننی رسوس اك اكی امندنئہ، رنكربیل اڈنی  )یس( 

 ڈیٹپ رنجل رجینم، وولنشیك رٹگننی ڈاپیرٹنمٹ ، رنك )ڈی( 

 وزارت الپگنن اك امندنئہ ، رنك )ای( 

 آرج رضحات یك بس ےس زایدہ امندنئہ اوسییس اونشیں اك اكی امندنئہ، رنك )افی( 

 اونشیں اكاكی امندنئہ، رنكوررك رضحات یك بس ےس زایدہ  امندنئہ اوسییس  )یج( 

 وزری یك رطف ےس بختنم ركدہ دو اجمز اور رجتہب اكر اراكن وج ارجت یك تمكح ویلمعں ےك فلتخم ولہپؤں ںیم اہمرت رےتھك وہں۔ )اچی( 

 وزری یٹیمك یك اجتوزی وزراء یك سلجم وك شیپ ركے اگ۔ -2

  راھك اجےئ اگ:مك ےس مك ارجت اك نیعت ركےت وتق درج ذلی ولہپؤں وك دمرظن -3

 ن ےك اخدناونں یك رضورایتاورركوں اور  -افل 

 كلم ںیم ارجوتں یك ومعیم حطس  -ب 

 اصمرف زدنیگ اوران ںیم دبتایلیں -ج 

اعمیش وعالم ومشبل اعمیش رتیق ےك اقتاض اجت ، دیپاوار یك حطس اور روزاگر یك زایدہ رشح ےك وصحل اور ربرقار رےنھك یك  -د 

 وخاشہ۔



ن ذہا یك رشاطئ ےك تحت وررك وپرے اكی اسل یك  رسوس ےك دعب وچیمریٹ یك اترخی آےن رپ اسالہن اعیمدی اركنٹنمی اك دقح ار وہاگ۔ اقون -4

ور رہ اكروابری ادارے )ارٹنرپازئ( ےك نمض ںیم ہقلعتم رفوقیں ےك ابیمہ اعمدہے اركنٹنمی اك نیعت ربیل امرٹیك ےك ااشرویں ےك اطمقب  ا ذموكرہ

 قب ایك اجےئ اگ۔ےك اطم

مك ےس مك ارجت وًاتق وفًاتق اصمرف زدنیگ اور درگی اعمیش احالت وك دمرظن رےتھك وہےئ درتس یك اجےئ یگ۔ اصمرف زدنیگ اور درگی  اعمیش  -5

 ( اسولں دعب ایل اجات ےہ۔2احالت اك اعیمدی اجزئہ رہ دو )

اطئ یك الخف ورزی ركے اگ اےس رجامہن ایك اجےئ اگ وج رقمر ركدہ مك ےس ركدہ رش وكیئ صخش وج اقونن ذہا ںیم ارجوتں رپ الوگ ایبن -64آرلكیٹ 

امےن ےك مك اماہہن ارجت ےك دوےنگ ےس مك ہن وہاگ۔ ارگ الخف ورزی مك ےس مك ارجت ےس مك یك ادایگیئ رپ لمتشم وہ وت الخف ورزی ركےن واال رفقی رج

 ۔اگ ق ےك دوےنگ ےك ربارب زرالتیف وررك وك ادا ركےن اك ارقار ركےالعوہ ادا دشہ ارجت اور مك ےس مك ارجت ےك درایمن رف

امنایں ہگج رپ اےنپ اكروابری ادارے ںیم دی اجےن وایل ارجوتں ےس قلعتم ورركوں وك علطم  یسك  آرج اےنپ اكروابری ادارے ںیم -1 :65آرلكیٹ 

 اقونین وطر رپ رقمر ركدہ مك ےس مك ارجوتں ےس مك ہن وہں۔ ركےن ےك ےیل االعہیم اپسچں ركے اگ، رگم رشط ہی ےہ ہك ذموكرہ ارجںیت

ق وہ اینپ ووصل ركدہ رمق اور اس رمق ےك درایمن رفق ووصل وہ ووصل یك  ارجت  وكیئ وررك سج ےن اس ارجت ےس مك -2

ح
مس

سج اك وہ 

 ركے اگ سج ےك ووصل ركےن اك وہ دقحار ےہ۔

تب ادا یك ےہ وت اس ابت وك اث رجت ی ادارے ںیم اقونین وطر رپ رقمر ركدہ ارجت ےس مك اارگ وررك ازلام اگلےئ ہك آرج ےن اےنپ اكروابر -3

 ركےن اك ابر آرج رپ وہاگ ہك اس ےن وررك وك اقونین وطر رپ رقمر ركدہ ارجت ادا یك ۔

  



 ابب متشہ

 اواقت اكر

اایتخر ںیم اكم رك راہ وہ اور اس ےس آرام اور اھكان ےس رماد وہ وتق ےہ سج ےك دوران وررك آرج ےك ’’ اواقت اكر‘‘االطصح  :66آرلكیٹ 

 اھكےن اك وتق اخرج ےہ۔ آرج ویم اكر ےك آاغز اور اخےمت اك نیعت ركے اگ۔

وٹنھگں ےس زایدہ اجتموز ںیہن وہں  48ےٹنھگ روزاہن ای ہتفہ وار  8اقونن ذہا ںیم ایبن ركدہ اانثتسءات ےس رشموط روزرمہ اواقت اكر  -1 :67آرلكیٹ 

 ۔ےگ

( وٹنھگں ےس زایدہ اكم ركےن یك ہگج رپ وموجد رانہ رضوری ہن 10دو وٹفشں ںیم ااجنم دےیئ اجےن واےل اكم اور ویتق اكم ںیم وررك اك دس ) -2

 وز ہن وہ۔اجتم( وٹنھگں ےس 8وہاگ، رگم رشط ہی ےہ ہك یقیقح اكم ےك وٹنھگں یك دعتاد یف ویم آھٹ )

 اكم ےك ےیل اٹھگیئ اجےئ یگ وج لكشم وہ ای تحص ےك ےیل اصقنن دہ وہ۔ اےسی اكم اور زایدہ ےس زایدہ روزاہن ےك اواقت اكر یك دعتاد اےسی -3

 اواقت اكر اك نیعت وزری یك اجبن ےس اجری ركدہ دہاتی رپ وقیم رمزك رباےئ ہشیپ وراہن تحص و افحتظ یك اجتوزی ےك اطمقب ایك اجےئ اگ۔

 یك رشاطئ ےس آزاد وہں ےگ: درج ذلی ارفاد اور ادارے آرلكیٹ ذہا -4

 اےسی اكروابری ادارے وج رصف آرج ےك اخدنان ےك ارفاد وكالمزتم دے رےہ وہں۔ -اے 

 وہں۔ اایتخرات وہ ااخشص نج ےك اپس رگناین اور ااظتنم ےك  -یب 

 وہ ااخشص نج ےك اپس اےسی دہعے وہں نج ےك ےیل اومر وك راز ںیم رانھك رضوری وہات ےہ۔ -یس 

رضحات نج وك ااسی ادتبایئ ای یلیمكت اكم وساپن ایگ وہ وج اكروابری ادارے ںیم ورركز ےك ےیل رقمرہ اواقت اكر وخانیت و  ررك وہ و -ڈی 

 ےك العوہ ااجنم دای اجات ےہ۔

 ایك ایگ وہ۔ رپسداكم ااجنم دےنی ےك ےیل وكیئ  نج وك اےنپارٹن رپازئز ےس ابرہ ارفاداےسی  -ای 

 رضحاتو  وخانیتزریع وررك  -یج 



( ںیم ذموكر وصروتں ےك ےیل اواقت اكر ےط ےئك 4وزری یك اجبن ےس اجری ركدہ دہاایت ےك ذرےعی ےس آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ) -5

 اجںیئ ےگ۔

م ٹنم ےس مك اور اكی ےٹنھگ ےس زادئ ںیہن وہں ےگ۔ آرا 30اواقت اكرںیم اكی ای زادئ آرام ےك دوراےین اشلم وہں ےگ وج  -1 :68آرلكیٹ 

( وٹنھگں 5ےك ادن دوراوینں اك نیعت آرج اكم ركےن یك وہگجں رپ واحض اقمم رپ ونسٹ اپسچں رك ےك ركے اگ، رگمرشط ہی ےہ ہك لسلسم اواقت اكر اپچن )

 ےس اجتوز ہن ركںی۔

رث اایم اكر ےك آرخ اور اےلگ روز ( لسلسم ےٹنھگ آرام ےك دوراوینں اك دقحار وہاگ، نج اك اسحب ؤم11رہ وررك دو اایم اكر ےك درایمن ایگرہ ) -2

 ےك اكم ےك آاغز كت اگلایاجےئ اگ۔

ی ووجاہت یك انبء رپ ای دیپاواری ای رفامہ ركدہ دخامت یك ونتیع یك وہج ےساكم ریغب دماتلخ ےك  -3

ن ك

 

ن كی

 

ٹ

ایك اجان اےسی اكروابری اداروں ںیم اہجں 

 وہں ےگ۔ دقحارزادئ دوراوینں ےك  ٹنم ےك اكی ای( 30سیت )آرام ےك ےیل رضوری وہ، واہں ورركز 

ایسی رسرگویم ں ںیم وج دو وٹفش ں ںیم ااجنم دی اجیت ںیہ، دو وٹفشں وك دحیلعہ ركےن واےل آرام ےك دوراےین اكی ےٹنھگ ےس مك اور  -افل -4

 ۔وہیگوٹنھگں ےس زادئ ںیہن وہں ےگ۔ ہی رشط اامتجیع اعمدہات روزاگر ںیم اشلم  4

وہ ورركز وج اكی ےس زایدہ وٹفشں ںیم اكم ركےت وہں وہ یلہپ ٹفش ےك آرخ اور ایلگ ٹفش ےك رشوع ےك رعہص ےك دوران  -ب 

 ۔دقحار ںیہ( وٹنھگں ےك آرام ےك دوراےین ےك 11ایگرہ )لسلسم 

ی ںیہن الچ اتكس۔ ذموكرہ دمت اك دوراہین ( وٹنھگں ےس زادئ اگڑ4ڈراویئر ےك وطر رپ المزم وكیئ یھب وررك آرام ےك وہفق ےك ریغب لسلسم اچر ) -5

 وزرییك رطف ےس اجری دہاایت ےك ذرےعی رقمر ایك اجےئ اگ۔

 اكم درج ذلی ااسقم ںیم میسقت ایك ایگ ےہ: -1: 69آرلكیٹ 

 ( ےجب ےك درایمن9ےجب اور رات ون ) 6حبص  :دن اك اكم -افل 

 ےجب ےك درایمن 6ےجب اور حبص  9رات  :رات اك اكم -ب 

رگم رشط ہی ےہ ہك وہ الم الج دجویل اكم، وہ اكم وج اےسی وتق ںیم ایك اجےئ وج دن اور رات ےك اكم ںیم رطب دیپا ركے اور ابسكعل  -ج 

 ۔اگ ركے ( وٹنھگں ےس اجتوز ںیہن3رات اك اكم اس وصرت ںیم نیت )

 درج ذلی وصروتں ںیم اواقت اكر اجتوز ںیہن ركںی ےگ: -2



 ( ےٹنھگ ای 7ںیم ) رات ےك اكم یك وصرت -افل 

 ےلم ےلج دجویل اكم یك وصرت ںیم اسڑےھ است ےٹنھگ۔ -ب 

 ( اایم ےس زادئ اكم ںیہن ركںی ےگ۔30ابتمدل اینبد رپ دن اور رات ےك دوران ےئك اجےن واےل اكم ےك ےیل ورركز لسلسم سیت ) -3

اك دقحار وہاگ۔ ہعمج، ہتفہ وار آرام اك دن وہاگ اور اس اك ابتدہل ےتفہ ےك یسك وخنتاہ ایب ےٹنھگ یف ہتفہ آرام  24رہ وررك مك از مك لسلسم  -1 :70آرلكیٹ 

 اور دن ےك اسھت ایك اجاتكس ےہ۔

ح ےط آرج آرام ےك ہتفہ وار دن اك ڈیشول، ارگ نكمم وہ، امتم اٹسف ےك ےیل اكی یہ دن رےھك اگ ای ہتفہ وار آرام اك دن رگدیش اینبد رپ اس رط -2

 ۔یٹھچ ركےكساےنپ ہتفہ وار آرام اك دن اكی ہنیعم دن ركے اگ ہك رہ وررك 

  وكیئ یھب آرج ورركز ےك اسھت اامتجیع وسدے ابزی ےك ذرےعی ےتفہ وار آرام ےك روز ای یسك رساكری یٹھچ ےك روز اكم ركوا اتكس ےہ ارگ اںیہن -3

  ااضیف یٹھچ اك دن ےلم۔ااضیف اكم ركےن ےك اضہطب اجت ےك اطمقب ااضیف آدمین اور اےلگ ےتفہ ےك دوران اكی

 :ںیم ذموكر اواقت اكر ںیم درج ذلی دو وصروتں ںیم وتعیس یك اجیتكس ےہ 67اقونن ذہا ےك آرلكیٹ  -1 :71آرلكیٹ

آالت ای ونیشمں یك اہنتی رضوری رمتم ای انزگری وصراحتل ںیم۔ اواقت اكر یك  ،وہےن ےك ااكمنواعق یسك احدےث ای احدہث  -افل 

 اكروابری ادارے ںیم ومعیم رسرگیم ےك لطعت وك روےنك ےك ےیل دراكر رضوری وتق ےك وحاےل ےس وہاگ۔ ںیم ااضہف دمت 

ركےن اكاقتاض ركںی، رگم رشط ہی ےہ ہك لك ہتفہ وار اواقت اكر  اكم  لسلسم اجری وٹفشں ںیموصراحتل ےك اطمقب ارگ اك م ےك  -ب 

 وٹنھگں ےس اجتوز ہن ركںی اور ہی ہك اس ےس وررك ےك التمیف آرام اك دن احلص ركےن اك قح اتمرث ہن وہ۔ 56

وسییس اںینشی روزرمہ اواقت اكر ( یك رشاطئ اك االطق ہن وہ ورركز اور آرجوں یك ا67ریغ ومعمیل وصروتں ںیم اہجں اقونن ذہا ےك آرلكیٹ ) -2

دعتاد ےس  اكی رقمرہ رعہص ےك ےیل ڑباھےن رپ اافتق رك ےتكس ںیہ، رگم رشط ہی ےہ ہك ہتفہ وار اواقت اكر یك اوطس دعتاد اعمدہے ںیم اشلم وتفہں یك

 ےٹنھگ ہن ڑبھ اجےئ۔ 48

 اطع ركیتكس ےہ:ذلی اانثتسءات  درج  وزارت ہقلعتم ورركز اور آرجوں یك اوسییس اونشیں ےك اسھت وشمرے ےك دعب -3

( ےك ذیلی ریپارگاف )ڈی( ںیم ایبن ركدہ لقتسم اانثتسءات وج ایتری ای یلیمكت 4( ےك ریپارگاف )67اقونن ذہا ےك آرلكیٹ ) -افل 

ےك ےیل وہں نج یك رسرگایمں یھبك وہں ےگ ای ورركز یك ایسی ااسقم  ےك ےیل  ركےناكم  اكم ےك ےیل اكروابری ادارے ںیم ومعیم اواقت اكر ےك العوہ 

 اھبكر ااجنم دےنی ےك ےیل وہں۔



 اكم ےك ریغ ومعمیل ولڈ ےس ےنٹبن ےك ےیل وظنمر ركدہ اعریض اانثتسءات ۔ -ب 

 اجےت ںیہ: دےیئ  ذموكرہ اانثتسءات درج ذلی وصروتں  ںیم 

 ےنٹبن ےك ےیل۔ دوعوتں، ومیمس اكم ای درگی ووجاہت یك انبء رپ ریغ ومعمیل ورك ولڈ ےس ( 1) 

اےسی آالت، ایھتہروں اور ونیشمں یك رمتم ےك ےیل نج یك ٹش ڈاؤن ےس اكروابری ادارے ںیم اكم ںیم دماتلخ آےن اك  (2) 

 ااكمن وہ۔

 امدہ اجت ای ونصماعت ںیم صقن ےس ےنچب ےك ےیل  (3) 

 ۔ےن اور ےئن زیسن رشوع ركےن ےك ےیل اسالہن رہفتس اور ااكؤسٹن وعض ركےن ےك ےیل، زلیس )رفوتخ( ےك ےیل ایتر وہ (4) 

اءات اطع ركےن ےك لمع ےك ےجیتن ںیم -4

 
 

سیك ںیم زایدہ ےس زایدہ ااضیف اواقت اكر اور اووراٹمئ یك وخنتاہ ےك رسٹی  رہ  وزارت، ذموكرہ اس

ےك دوےنگ ےس مك ںیہن وہں ےگ ارگ ہی رات اك دصیف ےس مك ںیہن وہں ےگ ارگ ہی روزرمہ اك اكم وہ اور اس ارجت  50رقمر ركے یگ وج ومعیم ارجت ےك 

اگ ارگ وہ  دای اجےئوررك وك ےتفہ ےك دوران اكی التمیف آرام اك دن  وت  اك اكم وہ ای وكیئ تقشم بلط، لكشم اكم وہ اای یٹھچ ےك دن اكم وہ، یسك آرام ےك دن 

 اےنپ ہتفہ وار آرام ےك دن اكم ركے اگ۔

 قب اگلای اجےئ اگ:اووراٹمئ درج ذلی رشاطئ ےك اطم -5

 یتعنص رسرگویمں ںیم وج وٹفشں ںیم ااجنم دی اجںیئ یف ویم اكی ہٹنھگ ےس زادئ اووراٹمئ اكم ںیہن ایك اجےئ اگ۔ -اے 

اكم  اك  ( وٹنھگں ےس زایدہ اووراٹمئ4تعنص ںیم ایتری ای یلیمكت اكم ااجنم دےتی وہےئ ای ریغ ومعمی اكم اٹبنےت وہےئ یف ویم اچر ) -یب 

  ایكاجےئ اگ۔ ںیہن

 ( وٹنھگں ےس زایدہ اووراٹمئ اك م ںیہن ایكاجےئ اگ۔4ریغ یتعنص اكومں ںیم یف ویم اچر ) -یس 

 48( وٹنھگں ےس اور یف ہتفہ 9روڈ رٹاوپسنرٹ ںیم لمكم ڈراویئگن اٹمئ ےك دوران اكم ےك اواقت ومشبل اووراٹمئ وتق یف ویم ون ) -ڈی 

 نھٹك وصراحتل ںیم ڈراویئگن یك وصرت ںیم ڈراویئگن ےك لك اواقت مك ےئك اجںیئ ےگ۔وٹنھگں ےس اجتوز ںیہن ركںی ےگ۔ 

اكم  اك  وٹنھگں ےس زایدہ اووراٹمئ 120( وٹنھگں ےس زایدہ اور ابرہ امہ ںیم 40( روز ںیم اچسیل )90ونے ) ےس یسك یھب وررك -ای 

 دہاایت اجری ركے اگ۔ ںیہن ایل اجےئ اگ۔ وزری ذموكرہ اكم اور ہقلعتم ڈراویئرز ےك ےیل اقلب االطق لك وتق رقمر ركےن ےك ےیل 



ں اور روزاہن ای ہتفہ وار آرام ےك رعہص ںیم ای اوور اٹمئ وٹنھگں ای  دوعت ےك دون ےس رماد ’’ اووراٹمئ ‘‘اقونن ذہا یك رشاطئ ےك اطمقب االطصاح   -6

 ےك دوران دای اجےن وال اكم ےہ۔ ،وج اقونین وطر رپ وظنمر دشہ وہں ،رساكری ویٹھچں

ےس ابرہ وصراحتل ںیم رك ایگ وہ وت آرج وك وزارت  یك وظنمری اایتخر ارگ لمكم اكم ای اس اك ھچك ہصح ریغ ومعمیل احالت ای ااسنین  -1 :72آرلكیٹ 

( دونں كت یك ارجت ادا ركان وہیگ۔ اتمہ آرج وررك وك درگی اشمہب اكم وكیئ ااضیف اكم 30 یك  سیت )احلص ركےن ےك دعب وررك وك دماتلخ ےك رعہص

ایگیئ ہن یك ركےن ےك ےیل وحاےل ركاتكس ےہ سج یك ادایگیئ ہن ركان وہ۔ اتہك اضعئ دشہ وتق یك التیف وہ اجےئ، رگم رشط ہی ےہ ہك ااضیف اكم سج یك اد

 ( دونں ےس اجتوز ہن ركے۔30ں اور اسالہن )( وٹنھگ2اجین وہ ویہیم دو )

ا ارگ اكم ںیم دماتلخ آرج یك وہج ےس وہ وت ؤمرخ اذلرك دماتلخ ےك رعہص ےك ےیل امتم ورركز یك ارجںیت ادا ركے اگ اور وررك وك آرلكیٹ ذہ -2

 اكم اطع ركے اگ۔ اك  اپدنبویں ےك ادنر ااضیف ادایگیئ ہ ررقم( ںیم 1ےك ریپارگاف )

فل ورزی ركے اگ وہ رجامےن اك وتسمبج وہاگ وج دو الھك اچپس زہار دانیر ےس مك ںیہن یك رشاطئ یك اخا وكیئ یھب آرج وج ابب ذہ  -73آرلكیٹ 

  وہاگ۔ زساؤں یك دعتاد الخف ورزی ےك اطمقب ورركز یك دعتاد ےك ربارب وہیگ۔ںیہنالھك دانیرےس زایدہ  5وہاگ اور 

 ابب مہن

 رتصخ

ےك اایم ںیم اوراقونن ےك  ذرےعی رقمر ركدہ رساكری ویٹھچں ںیم وپری وخنتاہ ےك وعض یٹھچ ےك  / رقتبی  ورركز دوعت -افل -1 : 74آرلكیٹ 

 دقحار ںیہ وساےئ ےتفہ ےك دن ےك۔

 رہ وررك ےتفہ وك لمكم وطر رپ وخنتاہ ایب آرام ےك دن اك دقحار ےہ۔ -ب 

( ےك 71ےك دونں ںیم ای رساكری ویٹھچں ےك دوران اقونن ذہا ےك آرلكیٹ )رقتبی  /وك ہتفہ وار آرام ےك دن ےك العوہ دوعت  یسك وررك -2

 ( ںیم نیب ووجاہت ںیم ےس یسك یك انب رپ اكم ركےن یك دروخاتس یك اجیتكس ےہ۔3ریپارگاف )

 یك اجںیئ یگ۔ ںیہن اایم اور رساكری ایٹھچں اسالہن رتصخ ںیم اشلم رقتبی ےك /وررك یك رتصخ ےك دوران آےن واےل دوعت  -3

یسك ہنیعم رعہص ےك ےیل یسك اعمدہہ روزاگر ےك تحت اكم ركےن واال وررك ایرٹینی اعمدہے یك دمت ںیم اور اس اعمدہے ےك اخےمت ےس لبق  -4

 لمكم وطر رپ وخنتاہ ایب اسالہن رتصخ اك دقحار وہاگ۔



 روز یك لمكم وطر رپ وخنتاہ ایب رتصخ اك دقحار وہاگ۔ 21ز مك وكیئ وررك اكی اسل یك رسوس ےك دعب اكم ےك رہ اسل ںیم مك ا -1 :75آرلكیٹ

( ویم یك وخنتاہ ایب رتصخ اك 30اكم ےك رہ اسل ںیم مك از مك سیت )اكم ےك ےیل رےھك ےئگ وررك وك،  اےسی نھٹك ای تحص ےك ےیل اصقنن دہ  -2

 وہاگ۔ احلص  قح

 : ادناز ےسڑباھیئ اجےئ یگوررك یك اسالہن رتصخ اس یك رسوس ےك اسل رپ ینبم درج ذلی -3

 دن 2اسل یك رسوس ےك دعب  5اكی یہ آرج ےك اہں لسلسم ےلہپ  -افل 

 دن 2اسل یك رسوس ےك دعب  5اكی یہ آرج ےك اہں لسلسم دورسے  -ب 

 دن 3اسل یك رسوس ےكدعب  5اضیف اریہ یہس آرج ےك اہں رہ  -ج 

 رتصخ اك دقحار وہاگ۔ رسك ےك اطمقب انتمبس یسكوكیئ وررك اكم ےك اسل ےك  -4

اس یك رسوس ےك رعہص  ،وہ دن بج وررك اےنپرٹنكول ےس ابرہ ووجاہت یك انب رپ ےسیج امیبری، زمخ، احدےث ای زیگچ یك وہج ےس اكم ہن رك راہ وہ -5

 یگ۔وہںیم اشلم وہں ےگ اور وہ ان یك اطمتقب ےس اسالہن رتصخ اك دقحار وہاگ/ 

 م ركےن ےك ومرخ دونں ےك اطمقب اقونن ذہا اور درگی وقانین ےك اقمدص ےك ےیل اگلای اجےئ اگ۔اسالہن رتصخ ےك دونں اك اسحب اك -6

وہ رتصخ ےك امتم رعہص ےك ےیل ارجت  ،( ںیم رقمر ركدہ رتصخ اطع یك اجےئ75وہ وررك ےسج اقونن ذہا ےك آرلكیٹ ) -1 :76آرلكیٹ 

 امہ ےك دوران احلص یك وہ۔ 6س ےن رسوس ےك زگہتش احلص ركےن اك دقحار وہاگ وج اس ارجت ےس مك ہن وہیگ وج ا

 ( یك رشاطئ ےس اخرج ںیہ۔1رٹاوپسنرٹ، وخراك اور ركس االؤزسن آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ) -2

 ( ںیم رقمر ركدہ روقم وررك وك اس ےك رتصخ ےنیل ےس لبق ادا یك اجںیئ یگ۔2( اور )1( ےك ریپارگاف )75آرلكیٹ ) -3

یك وصرت ںیم اسالہن رتصخ ےك اایم اك اعموہض وج ایھب ووصل ہن ایك ایگ وہ وررك وك آرخی وخنتاہ ایب ارجت یك اینبد رپ ادا  یك ربرطیفالمزتم  -4

 ایك اجےئ اگ۔

 وكیئ وررك اینپ اسالہن رتصخ امتم یك امتم اكی وتق ںیم ےل اتكس ےہ ای اےس یئك دوراوینں ںیم میسقت ركاتكس ےہ۔ -1 :77آرلكیٹ



( لسلسم دونں ےس مك ہن وہ اور 14الہن رتصخ اك رہ دوراہین آرج ےك وننشیكفیٹ یك اترخی ےس )ہن رتصخ میسقت رك ےك یل اجےئ وت اسالارگ اس -2

امہ ںیم ےس یل یئگ یھجمس اجےئ یگ  18اكی یہ وتق ںیم یل اجےئ، اسالہن وخنتاہ ایب رتصخ ےك ہیقب اایم یك رتصخ مك از مك اس اسل ےكآرخ ےس مك از مك 

  ںیم رتصخ اك االطق وہاگ۔سج

اكم ےك ادنروین  اضہطب اجت اسالہن رتصخ ےك دوراہین اكنیعت ركںی ےگ۔ ارگ اكم ےك وكیئ اےسی ادنروین اضہطب اجت ہن وہں ای  -1 :78آرلكیٹ 

( ےك 2( ےك ریپارگاف )77آرلكیٹ )ارگ انذف المعل ادنروین اضہطب اجت  ںیم رتصخ اك دجول  رقمر ہن ایك ایگ وہ وت وررك آرج ےك اسھت اعمدہے ںیم 

 اطمقب اینپ اسالہن رتصخ یك اترخی رقمر ركے اگ۔

 آرج وررك وك اقونن ذہا ںیم رقمر ركدہ اسالہن رتصخ احلص ركےن یك ااجزت دے اگ۔ -2

الہن رتصخ ہن ےل اكس وت وررك یٹھچ اطع ركےن ےك ااكنر ےك ےجیتن ںیم اینپ اسآرج یك اجبن ےس ارگ ہی ابت اثتب وہ اجےئ ہك وررك دوران اسل  -3

 وك رتصخ ےك دوراہین ےك ےیل اینپ وپری ارجت ےك ربارب اعموہض ےلم اگ، وج اس یك وابج رتصخ ےك رعہص ےك دوران ےئك ےئگ اكم یك ارجت رپ ینبم

 وہیگ۔

 وررك اینپ اسالہن رتصخ ےك دوران اعموہض رپ وكیئ  رسرگیم / اكم ںیہن ركاتكس۔ -1 :79آرلكیٹ

اعمدہہ سج ےك تحت وررك اینپ مك ےس مك وخنتاہ ایب اسالہن رتصخ ےنیل ےك قح ےس دربتسدار وہ اجےئ ای اعموےض ےك وعض ذموكرہ قح  وكیئ -2

 ےس دربتس دار وہ اجےئ ای یسك درگی وہج یك انبء رپ وت وہ اعمدہہ اكدعلم اور ابلط وہاگ۔

 ونں یك امیبری یك رتصخ ےك وخنتاہ ایب دوراہین اك دقحار وہاگ۔د 30اكم ےك رہ اسل ںیم وررك آرج یك رطف ےس  -1 :80آرلكیٹ 

 دن وہاگ۔ 180( یك وہج ےس دقحار وہاگ اس اك ومجمہع 1دوراہین سج اك وكیئ وررك ریپارگاف ) ےك دوران رتصخ اك امیبری  -2

یھب امیبر وہ وت اس رپ نشنپ اور ورركز یك وسلش وكیسریٹ بج یسك ہمیب دشہ وررك ےن اینپ امتم امیبری یك وخنتاہ ایب ایٹھچں متخ ركیل وہں اور رھپ -3

 ےك اقونن یك رشاطئ اك االطق وہاگ۔

( 2( اور )1نشنپ اور وسلش وكیسریٹ ڈنف آرج وك ارجت یك ادایگیئ یك وایسپ ركے اگ وج اس ےن ہمیب دشہ وررك وك آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ) -4

 ی یك رتصخ ےس اجتموز رتصخ امیبری ےك رعہص ےك دوران ادا یك وہ۔دونں یك امیبر 30یك رشاطئ ےك اطمقب اسالہن 

زفنشی یك رطف ےس اجری ركدہ آرج یك رطف ےس وظنمر ركدہ ڈیملكی روپرٹ یك اینبد رپ اطع یك اجےئ ےك دوران رتصخ  امیبری  -1 :81آرلكیٹ 

 یگ۔



 ےك ےیل یقیقح رسوس ےك وطررپ امشر ایك اجےئ اگ۔اك رعہص اقونن ذہا اور درگی وقانین ےك اقمدص  ےك دوران رتصخ  امیبری -2

 رپ لمكم وخنتاہ ایب رتصخ اك دقحار  ےہ:ء انب  وررك درج ذلی وصروتں ںیم ذایت ووجاہت یك -1 :82آرلكیٹ

 دن 5وررك یك اشدی ۔  -افل 

 وررك ےك ےٹیب ای یٹیب یك اشدی ۔ اكی دن -ب 

 دن 5نہب ای  وشرہ ای ویبی ےكوادلنی ںیم ےس یسك یك وافت۔  وشرہ، ویبی، وادل، وادلہ، ےٹیب، یٹیب، اھبیئ، -ج 

یك دروخاتس ركدہ لمكم وخنتاہ ایب رتصخ اقونن ےك اطمقب ’’ دعت–دونں یك  130وررك وك سج ےك وشرہ یك وافت وہیئگ وہ  اس  آرج -2

 دے اگ۔

 احلص ركےن اك دقحار وہاگ۔ وررك دروخاتس دے ركریغ ادا دشہ رتصخ جح اینپ رسوس ےك رعہص ےك دوران اكی ابر -3

وگاہ  اقونن ذہا ای ومجمیع اعمدہہ روزاگر یك رو ےس وررك رساكری رفاضئ یك اجب آوری ای ووٹ ڈاےنل ےك قح یك ادایگیئ ای دعاتل ےك اسےنم وطبر -4

  ںیم

 

ز
 س
كی

 لمكم وخنتاہ ایب رتصخ اك دقحار وہاگ۔ شیپ وہےن یك وصرت ںیم  ای امرہ احرض وہےن ای درگی 

یع اعمدہات ےك اطمقب وررك رٹڈی وینین ےك نمض ںیم رفاضئ یك اجب آوری ےك ےیل لمكم وخنتاہ ایب رتصخ اك دقحار ومجماقلب االطق  -5

 وہاگ۔

 بج رضوری وہ آرج وررك وك اس یك رطف ےس دروخاتس ےئك اجےن رپ ریغ ادا دشہ رتصخ اطع ركاتكس ےہ۔ -6

رجامہن اكزسا وار وہاگ وج  وت وہ  واقت اكر اور رتصخ ےس قلعتم رشاطئ یك الخف ورزی ركےا ہوكیئ صخش اقونن ذہا ںیم رقمر :83آرلكیٹ 

 وہیگ۔ اچپس زہار دانیرےس مك ہن وہاگ اور اكی الھك دانیر ےس زایدہ ہن وہاگ۔ زساؤں یك دعتاد الخف ورزویں ےك اطمقب ورركز یك دعتاد ےك ربارب

 ابب دمہ

 وخانیت ورركز اك ظفحت

اےس اكم ركےن یك ہگج رپ وخانیت ورركز ےك ظفحت رپ الوگ رشاطئ  ،یئ آرج سج ےن اكی ای زادئ وخانیت ورركز وك المزم راھك وہا وہوك :84آرلكیٹ 

 لقن رانھك وہیگ۔رحتریی  یك اكی 



ز اكحم امں ای ےچب ےك ےیل اصقنن احہلم ای دودھ الپےن وایل اخوتن وك ایسی رسرگیم ااجنم دےنی رپ وبجمر ركان عنم وہاگ ےسج تحص ےك اجم -1 :85آرلكیٹ 

 دہ وصتر ركںی ایارگ امں ای ےچب یك تحص ےك ےیل یسك ڑبے رطخہ یك وموجدیگ یبط اجزئے ںیم دیھكی یئگ وہ۔

( ےك تحت اجری 3)ریپارگاف  67وخانیت  وك نھٹك ای اےسی اصقنن دہ اكم  ركےن ےكےیل رھبیت ںیہن ایك اجےئ اگ وج اقونن ذہا ےك آرلكیٹ  -2

 دہ دہاایت ںیم رقمر ےئك ےئگ ںیہ۔رك

ےس ابرہ احالت ےك ےجیتن ںیم  رات ےك اكم یك اجب آوری ااسنین اایتخر  وخانیت ےس رات ےك وتق اكم انیل عنم وہاگ زجب اس ےك ہك :1-86آرلكیٹ 

 وہج ےس یسك اكروابری ادارے ںیم اكم یك ریغ وتمعق ےس ابرہ احالت یك اایتخررضوری وہ اتہك اخم امل ای اقلب االتف اایشء وفحمظ یك اجںیكس ای ارگ ااسنین 

ی وہ اجےئ رگم رشط ہی ےہ ہك ہی لمع درہاای ہن اجےئ۔

عطل

 

ی

 

ےجب  9ےٹنھگ رات ےك  7وٹنھگں ےس مك ہن وہاگ، نج ںیم الزیم وطر رپ  11وخانیت ورركز ویہیم آرام ےك دوراہین یك دقحار وہں یگ وج لسلسم  -2

 ےگ۔ ےجب كت اشلم وہں 6ےس حبص 

 آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ںیم ایبن رشط درج ذلی ااسقم ےك ارفاد رپ الوگ ںیہن وہیگ: -3

 ااظتنیم ای رمكلش اكم ںیم رصموف وخانیت ورركز -افل 

 تحص ای رفتیحی رسوزس  ںیم المزتم ركےن وایل وخانیت ورركز -ب 

 رركزرٹاوپسنرٹ ای وماالصیت رسوزس ںیم المزتم ركےن وایل وخانیت و -ج 

 وتفہں ےس مك ںیہن وہیگ۔ 14وكیئ یھب وخانیت وررك لمكم وخنتاہ ںیم زیگچ یك رتصخ یك دقحار وہیگ وج اسالہن  -1 :87آرلكیٹ 

ےتفہ لبق ذموكرہ ابال رتصخ  8وكیئ یھب احہلم وررك اجمز اكحم یك رطف ےس اجری ڈیملكی رسٹیكفیٹ یك اینبد رپ اینپ وتمعق رقمرہ اترخی ےس  -2

 ےہ۔ ےل یتكس

ےتفہ  6ےہ، رگم رشط ہی ےہ ہك وعض لمح ےك دعب اس رتصخ اك رعہص وہیت احہلم وررك وعض لمح ےك دعب ابیق اایم یك رتصخ ےنیل یك دقحار  -3

 ےس مك ہن وہ۔

رعہص  وعض لمح ےس لبق رتصخ ںیم وتعیس اےنت رعہص كت یك اجےئ یگ وج وعض لمح یك وتمعق اترخی اوراس یك یقیقح اترخی ےك درایمین -4

 ےك ربارب وہاگ ہكبج ااسی ےچب یك دیپاشئ ےك دعب الزیم رتصخ ےك رعہص ںیم یمك ےئك ریغب ایك اجےئ اگ۔



ںیم رقمر ركدہ رتصخ ےك رعہص ںیم ےچب یك دیپاشئ ںیم لكشم ، اكی ےس زادئ وچبں یك  1اجمز یبط اكحم آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ربمن  -5

( ںیم رقمر ركدہ رتصخ ںیم 2امہ كت یك وتعیس ركےتكس ںیہ۔ آرلكیٹ ذہا یك قش ) 9 دعب یك دیچیپویگں یك وصرت ںیم دیپاشئ ای ےچب یك دیپاشئ ےس لبق ای

 ااضہف ركدہ رعہص رپ نشنپ اور وسلش وكیسریٹ ےك اقونن یك رشاطئ الوگ وہں یگ۔

م ركےن ےك ےیل واسپ اجےن ےك اقلب وہ یگ ای ایس ےك اكم ركےن وایل امں اینپ زیگچ یك رتصخ  ےك ااتتخم رپ ایس ارجت رپ ایس آاسیم رپ اك -6

 اشمہب آاسیم رپ ریھك اجےئ یگ۔

 امں( وك وكیئ دورسا آرج المزتم رپ ںیہن رےھك اگ۔المزتم ہشیپ زیگچ یك رتصخ رپ اجےن وایل ورگنك دمر ) :88آرلكیٹ 

رتصخ ےل یتكس ےہ وج اكی اخص  اےنپ آرج یك راضدنمی ےك اسھت ریغ ادا دشہ زیگچ یك  (ورگنك دمرالمزتم ہشیپ امں )وكیئ  :89آرلكیٹ 

ران اسل ےس زادئ ہن وہیگ، سج ےك دوران وہ اےنپ ےچب یك دہگناتش ركے یگ، رگم رشط ہی ےہ ہك ہچب ایھب اكی اسل اك ہن وہا وہ۔ اس رعہص ےك دو

 روزاگر اك اعمدہہ لطعم رےہ اگ۔

اطع یك یئگ وہ رتصخ  ن وررك اینپ زیگچ یك رتصخ اس اقمدص ےك العوہ اامعتسل ںیہن ركے یگ سج ےك ےیل اےس ہی وكیئ اخوت :90آرلكیٹ 

وغشمل ےہ وت رتصخ  رسرگیم ںیم ےك وعض یسك اور ارگ ہی وبثت ےلم ہك وكیئ اخوتن وررك ذموكرہ رتصخ احلص رك ےك یسك اور آرج ےك اپس اعموہض 

 اس ےس دروخاتس رك اتكس ےہ ہك وہ رقمر ركدہ اترخی وك اكم رپ واسپ آ اجےئ۔وسنمخ رك دی اجےئ یگ اور آرج 

ےچب  وك دودھ الپےن وایل امؤں وك دودھ الپےن اك وہفق اطع ایك اجےئ اگ۔ وج اكی ےٹنھگ ےك اواقت اكر ےس زایدہ ںیہن وہاگ، دودھ الپےن  -1 :91آرلكیٹ 

 ایك اجےئ اگ۔ ےك ےیل دےیئ ےئگ ےٹنھگ وك اكم ركےن اك ہٹنھگ امشر

اایم  3ےس وھچےٹ وہں، اےس الباعموہض اكم ےس اس وتق ٰینثتسم ایك اجےئ اگ وج یك رمع اسل  6ای زادئ ےچب  وكیئ اخوتن ای رمد وررك سج اك اكی  -2

ی  ےن واےل ورركز اےنپےس زادئ ںیہن وہاگ بج یھب اس اك ہچب امیبر وہ اور اس یك دہگناتش اس ےچب وك دراكر وہ۔ ذموكرہ اٰینثتس ےس دیفتسم وہ

عطل

 

ی

اكم یك 

 یسك اعموہض یك دقحار ںیہن وہں ےگ۔ وعض  ےك دوراہین ےك

اےسی اكروابری اداروں ںیم نج ںیم اخوتن ورركز وہں آرج االیك ای یسك اور / درگی اكروابری ادارے/ اداروں ںیم یسك اور آرج یك  -1 :92آرلكیٹ 

 ۔ے اگركدہ دہاایت ےك اطمقب رنرسایں اقمئ ركےن اك  ارقار ركرشاتك داری ےك اسھت وزری یك رطف ےس اجری 

اكم ںیم رصموف وہں سج ںیم رصف اخدنان ےك اراكن رھگولی ابب ذہا یك رشاطئ ایسی وخانیت رپ الوگ ںیہن وہںیت وج یسك اےسی  :93آرلكیٹ 

 ںیم لچ راہ وہ۔ وہں اور وج اس ےك وشرہ/ ویبی، ابپ، امں ای اھبیئ ےك اایتخر/ رگناین ےتكساكم رك



الھك  5وكیئ آرج وج ابب ذہا یك رشاطئ یك الخف ورزی ركے وہ رجامہن یك ادایگیئ ركے اگ وج اكی الھك دانیر ےس مك ںیہن وہاگ اور  :94آرلكیٹ 

 دانیر ےس زادئ ہن وہاگ۔

 ایگروہاں ابب

 انابغل ارفاد اكظفحت

رےنھك یك ااجزت ںیہن وہیگ نج یك ونتیع ای اكم ركےن ےك احالت ان یك تحص، یٹفیس ای ایسی رسرگویمں ںیم انابغل ارفاد وك المزم  -1 :95آرلكیٹ 

 االخایقت ےك ےیل رضر راسں وہں۔

ےك وزارت ہقلعتم رٹڈی ویونینں اور آرج یك اوسییس اونشیں ےك وشمرے ےس اكم یك رہفوتسں اك  اعیمدی اینبد رپ اور بج رضوری وہ آرلكیٹ ذہا  -2

 ن رشط ےك اطمقب اجزئہ ےل یتكس ےہ۔ اثمل ےك وطر رپ ذموكرہ اكومں ںیم درج ذلی اشلم ںیہ رگم ان كت دحمود ںیہن:ںیم ایب 1ریپارگاف 

 زری زنیم اور زری آب وہگجں رپ اكم ای رطخانك دنلبویں ای ونممہع العوقں ںیم اكم۔ -افل 

 اتلخ دراكر وہ ای اھبری وبھج ااھٹےن واال اكم۔اورزاروں ےك ذرےعی اكم نج ںیم دیتس دم درگی  رطخانك ونیشمں، آالت ای -ب 

ریغ تحص دنماہن اموحل ںیم اكم نج ںیم انابغل ارفاد ےك رطخے یك زد ںیم آےن اك ااكمن وہ ای ریغ ومعمیل درہج رحارت، وشر ای ان  -ج 

 یك تحص ےك ےیل اصقنن دہ رحاكت ۔

 ات ےك وتق  اكموطلی اواقت كت لكشم احالت ںیم اكم ای دنچ وصروتں ںیم ر -د 

 ای ولخمط ڈیشول ںیم ےئل اجےن واےل اكم ںیم المزم ںیہن راھك اجےئ اگ۔ںیہن ایل اجےئ اگ انابغل ارفاد ےس رات ےكوتق اكم  -3

سج انابغل ارفاد وك وظنمر دشہ آاسویمں رپ یہ ڈیملكی یٹیمك یك اجبن ےس اكی اجعم یبط اجزئے ےك دعب المزم راھك اجےئ اگ ہك  -1 :96آرلكیٹ

 ان یك ادعتساد یك دصتقی وہیت وہ۔  ےیلےس ان یك امسجین تحص اور ولطمہب اكم ركےن ےك

 :یسك اخص اكم ےك ےیل انابغل رفد یك امسجین تحص اك دصتیقی رسٹیكفیٹ درج ذلی ےك اطمقب اجری ایك اجےئ اگ -2

 روزاگر ےك وصخمص احالت -افل 



وہں ںیہنج اجمز اكحم ےن اس زرمے ںیم القح وكیئ وصخمص رسرگیم ای رسرگویمں اك ہلسلس نج ںیم  تحص ےك ےیل وہ رطخات   -ب 

 اشلم ایك وہ۔

اسل یك رمع اك وہ  18تحص یك رگناین ےك اتعب رےہ یگ اہیں كت ہك وہ  اس یك  انابغل رفد یك رسرگیم ااجنم دےنی یك ومزوتین -1 :97آرلكیٹ

 اجےئ۔ 

 اجےئ اگ مك از مك ان ےكروزاگر ںیم رےنہ ےك دمت ےك دوران۔ اعمہنئ ایكانابغل ارفاد اك رہ اسل اباقدعہ یبط  -2

س ےك ےیل یبط  -3

 

ی

 

فن

مك از مك ان رسرگویمں ےك  یبط اعمہنئ  اسل اك وہ اجےئ ہی 21ابر ابر ایك اجےئ اگ اہیں كت ہك وررك  اعمہنئ اكم ركےن یك 

 ۔اك ابثع نب ےتكس وہںںیم تحص وك القح زایدہ ڑبے رطخات ایخل وج اجمز اكحم ےك اجےئ اگ ایك  وحاےل ےس 

 یك التگ ربداتش ںیہن ركںی ےگ۔ یبط اعمےنئ ںیم رقمر  3اور  2انابغل وررك ای اس ےك وادلنی آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ربمن  -4

 ای تحص یك ااچنرج وزارت ای دوونں وزارںیت ںیہ۔ ابب ذہا ےك اقمدص ےك ےیل اجمز اكحم ےس رماد ربیل یك ااچنرج وزارت -5

  ركے اگ۔ںیہن ےٹنھگےس اجتوز 7ےك اكم ركےن اك دوراہین ویہیم  ،( اسل ہن وہیئ وہ16انابغل وررك سج یك رمع ایھب وسہل ) -1 :98آرلكیٹ

مك ںیہن وہں ےگ، رگم رشط ہی ےہ ہك اگلاتر روزرمہ ےك اواقت اكر ںیم اكی ای زادئ آرام ےك دوراےین اشلم وہں ےگ وج ہك اكی ےٹنھگ ےس  -2

 وٹنھگں ےس اجتوز ہن ركںی۔ 4اواقت اكر 

 ۔اگدونں یك وخنتاہ ایب اسالہن رتصخ اك دقحار وہ 30انابغل رفد ےسج المزم رےنھك یك ااجزت وہ وہ اسالہن  :99آرلكیٹ 

ء رپ اكم ركےن اك اایتخر احلص ےہ، اكم ركےن یك ہگج رپ انابغل ارفاد ےك وہ آرج وج انابغل ارفاد وك المزم رےھك، ںیہنج اقونن یك انب -1 :100آرلكیٹ

 لقن اپسچں ركے اگ۔ رحتریی   رشاطئ یك اكیظفحت ےس قلعتم

 آرج انابغل ارفاد اك اكی ررٹسج انبےئ اگ سج ںیم ان ےك انم ، رمع اور ان وك وسےپن اجےن واےل اكومں اك ادنراج ركے اگ۔ -2

یبط رسٹیكفیٹ ، سج ںیم اس ابت یك اہشدت افلئ ںیم وموجد وہ ہك ركدہ  ںیم ایبن  96ےیہ ہك وہ ذموكرہ ابال آرلكیٹ آرج وك اچ :101آرلكیٹ 

ذموكرہ افلئ وك ورك ارٹكپسن وك رباےئ المہظح شیپ ركے اگ ای ورك ارٹكپسن وك ررٹسج ربمن رفامہ  ،انابغل رفد اكم ركےن ےك ےیل امسجین احلظ ےس ومزوں ےہ

 وموجد وہركے اگ سج

 

 كت ٹ
 فن
ت

 

ٹ

 ۔ ںیم ذموكرہ رس

  



اس وصرت ںیم بج یسك آرج اور یسك انابغل رفد ںیم قلعت وموجد وہ وت اس انابغل رفد وك اقونن ذہا یك رشاطئ ےك تحت المزم ںیہن  :102آرلكیٹ 

ن یسك احدےث یك وصرت ںیم اس ابت ےس عطق راھك اجےئ اگ۔ آرج انابغل رفدوك ہقفتم ارجت دے اگ اور اےس یسك احدےث یك وصرت ںیم ای اكم ےك دورا

 رظن ہك یطلغ سك یك ےہ التیف دے اگ۔

اسل یك رمع ےس زادئ انابغل ارفاد رپ ںیہن وہاگ وج یسك اخدناین اكروابر ںیم اےنپ وشرہ ای ویبی ، ابپ،  15ابب ذہا یك رشاطئ اك االطق  :103آرلكیٹ 

اایشء انب رےہ وہں اور ارجت امكےن واےل درگی ارفاد وك المزم ہن وطر رپ اامعتسل وہےن وایل  وہں اور اقمیم امں ای اھبیئ ےك اایتخر ای رگناین ںیم اكم رك رےہ

 رےھك وہےئ وہں۔

رحتك وزری یك  لقن و  رطخات ای ریغ ومعمیل درہج رحارت، وشر ای انابغل رفد یك تحص، افحتظ اور االخایقت ےك ےیل اصقنن دہ :104آرلكیٹ 

 دہ دہاایت ےك ذرےعی رقمر یك اجےئ یگ۔اجبن ےس اجری رك

الھك دانیر  5وہ آرج وج ابب ذہا یك داعفت یك الخف ورزی رك راہ وہ رجامےن اك وتسمبج وہاگ وج اكی الھك دانیر ےس مك ںیہن وہاگ اور  :105آرلكیٹ 

 ےس زادئ ںیہن وہاگ۔

 ابروہاں ابب

 اك ظفحتگنس ینك، اكونں ور دعماینت اك ارختساج ركےن واےل ورركز 

ابب ذہا یك رشاطئ اك االطق ریمعتایت رٹیملی ںیم اامعتسل وہےن واےل اكونں ےك رھتپوں، اكونں اور امدہ اجت ےك ارختسایج اكومں  :106آرلكیٹ 

 رپ وہاگ اخص وطر رپ ان رشاطئ اك االطق درج ذلی رپ وہاگ:

 زویرات اور ان ےك ارختساج اور یتعنص وطر رپ ایتری۔دعماینت اوررھتپوں یك ادنازہ رگی، ارختساج اور قیقحت، ومشبل  -افل 

 ۔وہں دعماینیت ذاخرئ ےك ارختساج، اراكتز ای وتعنصں ںیم زمدی ایتری وخاہ وہ حطس زنیم رپ وہں ای زری زنیم -ب 

 آالت یك بیصنت۔ریپارگاف ذہا ےك ذیلی ریپارگاف )افل( اور )ب( ںیم ذموكرہ ابال رقمر ركدہ اكم ےسیج الپسٹن یك ریمعت اور  -ج 

وتعنصں اوراكومں ںیم یسك وررك وك المزم رانھك عنم وہاگ بج كت اس اكم ےك ےیل وج ركدہ ںیم رقمر  1وتعنصں اور آرلكیٹ ذہا ریپارگاف ربمن  (2

 ركا ہن ایل اجےئ۔ اس اك یبط اعمہنئ  یبط ومزوتین یك دصتقی ےك ےیل وررك ےك وحاےل ركان وہ وررك 



دوابرہ ركاای اجےئ اتہك اجچن وہ اجےئ ہك وررك وك ہشیپ ےس ہقلعتم وكیئ اعمہنئ وزاگر یك وسنمیخ ےس لبق وجیھب وہج وہ یبط وررك ےك اعمدہہ ر (3

 امیبری القح وت ںیہن وہیئ۔

 ذہا یك رشاطئ ےك تحت ورركز اواقت اكر ےك دوران اس نمض ںیم ریغب سیف دےیئ ڈیملكی ٹسیٹ ركاںیئ ےگ۔ابب  (4

 ںیم ذموكرہ وصرںیت ربیل انشكپسن یٹیمك یك رگناین ےك تحت ںیہ۔’’ 3‘‘اور ’’ 2‘‘ریپارگاف  آرلكیٹ ذہا ےك (5

 اپسچں ركے اگ: ولعمامت رحتریی وطر رپ  آرج اكم ركےن ےك اقمم رپ یسك واحض ہگج درج ذلی :107آرلكیٹ 

وكر وہں، رگم رشط ہی ےہ ہك اكی لقن ربیل انشكپسن اكروابری ادارے ےك دایلخ اضہطب اجت ، نج ںیم اواقت اكر اور آرام ےك دوراےین ذم (1

 یٹیمك وك یجیھب اجےئ۔

 دہاایت۔ اكروابری ادارے یك تحص اور افحتظ ےك ابرے ںیم (2

 صخش ےك ےیل عنم وہاگ وج وررك ہن وہ ای ااسی المزم ہن وہ ےسج اےسی  اكم ركےن ےك ااحہط اور ہقحلم العوقں ںیم اجان یسك یھب -افل 1 :108آرلكیٹ 

وحاےل ہن ایك ایگ وہ ای ذموكرہ وہگجں ےك اعمہنئ ای رگناین اك اكم ہن وساپن ایگ وہ ای رٹڈی ویونینں ےك امندنئاگن ںیم  اكم  گنس ینك ای اكونں ںیم اكم ركےن ےكےیل

 ےس وكیئ ہن وہ۔ 

اس  زجب اكم ےك ااحہط ںیم اجان عنم ےہ۔ورركز ےك ےیل اواقت اكر ےك العوہ ریپارگاف ذہا ےك ذیلی ریپارگاف )افل( ںیم ذموكر  -ب 

 ےك ہك ااجزت دی یئگ وہ۔

ان ےك اجےن رپذموكرہ  وہ  اور ںآرج ان ااخشص ےك انومں اك ررٹسج انبےئ اگ وج اےنپ اكومں وك ااجنم دےنی ےك ےیلااحہطٔ اكر ںیم دالخ وہ -2

 ادنراج وك اشنن زدہ ركے اگ۔

 7( ںیم رقمر ركدہ رسرگویمں ، ہشیپ اجت اور وتعنصں ںیم روزرمہ اواقت اكر 1ریپارگاف )ےك  100اقونن ذہا ےك آرلكیٹ 1 :109آرلكیٹ 

 وٹنھگں ےس زادئ اكم ركےن یك ہگج رپ ںیہن راھك اجےئ اگ۔ 8ےٹنھگ  ںیہ اورامتم  وصروتں ںیم یسك یھب وررك وك رروزاہن 

 اور رضورت ڑپےن رپ یسك احدےث ای اس ےك رطخانك اتنجئ ےس ےنچب یك رشاطئ ےك وسا وكیئ وررك اعریض وطر رپ 1آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف  (2

 وٹنھگں ےس زادئ اكم ركاتكس ےہ: 8ےك ےیل ای یسك احدےث ےس منج ےنیل واےل اصقنن یك رمتم ےك ےیل درج ذلی ےك اطمقب

 دےث ےك ابرے ںیم علطم ایك اجےئ اگ۔وٹنھگں ےك ادنر وفری ای ریغ وتمعق اح 24ربیل انشكپسن اور رٹڈی وینین وك اكم ےك آاغز ےك  افل( 



( ںیم رقمر ركدہ رعہص ےك العوہ اواقت اكر اووراٹمئ وصتر ےئكاجےت ںیہ نج اك اعموہض اقونن ذہا 1آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ) ب( 

 یك رشاطئ ےك اطمقب دای اجےئ اگ۔

 :آرج درج ذلی اومر رسااجنم دے اگ : 110آرلكیٹ 

 ہ دہاایت اور ایبانت ےك اطمقب ہشیپ وراہن افحتظ اور تحص ےك ےیل دہاایت وعض ركے اگ۔یك اجبن ےس اجری ركدوزارت  (1

 درج ذلی ادقاامت ااھٹےئاگ: (2

 بج رضوری وہ ہشیپ وراہن افحتظ ےس قلعتم دہاایت اور ااكحم اجری ركے اگ۔ -افل 

  وہ اجےئ۔ہنامتم رطخہ دوردامھوكں یك وہگجں رپ وموجد ورركز یك وموجدیگ ےس ارتحاز ركے اگ بج كت ہك  -ب 

 ورركز وك ہشیپ وراہن رطخات ےس اچبےن ےك ےیل آالت اور ابلس رفامہ ركے اگ۔ -ج 

 رطخے یك ہنكمم اقمامت وك اشنن زد ركے اگ۔ -د 

 و  اور ادتبایئ یبط ادماد ےك ےیل  -ہ 
ن كت
 ش
ی

 رفامہ ركےاگ۔ ولازامتارمییسنج ر

ركےن ےك اقمامت اك اخص ووفقں ےك دعب اعمہنئ  ومزوں االطق یك دصتقی ےك ےیل اكمذیلی دہعف ذہا ںیم رقمر ادقاامت ےك  -و 

 ركے اگ۔

دور ااتفدہ العوقں ںیم رٹاوپسنرٹ، اھكےن اور راہشئ ےك دبےل ںیم یسك وررك یك رطف ےس ادا ركدہ تمیق وزری ےك ےلصیف ےك ےجیتن  -1 :111آرلكیٹ 

 ںیم رقمر یك اجےئ یگ۔

 وہگجں، اكونں اور دعماینت ےك ارختساج یك وہگجں رپ ورركز ےك ظفحت ےك ےلسلسںیم ابب ذہا ںیم ذموكرہ رشاطئ یك گنس ینك یك :112آرلكیٹ 

ای  ونیہمں ےس زادئ ںیہن وہیگ 3اور  دونں ےس مك ںیہن وہیگ 10الخف ورزی ركےن واےل یسك یھب صخش وك اےنت رعےص یك دیق یك زسا دی اجےئ یگ وج

 ۔الھك دانیر ےس زادئ ںیہن وہیگ 5یگ وج اكی الھك دانیر ےس مك اور رجامےن یك زسا دی اجےئ 

 

 



 ریتوہاں ابب

 ہشیپ وراہن افحتظ و تحص اور ربیل انشكپسن

 ہصح اول: ہشیپ وراہن افحتظ و تحص

 ےك ذرےعیےہ ہك سج ےس وقیم رمزك رباےئ ہشیپ وراہن تحص و افحتظ ان اومر یك وصنمہب دنبی اور رگناین اك ااچنرج اس رطح  :113آرلكیٹ 

اك ینیقی ملع اكم ركےن یك فلتخم وہگجں رپ ہشیپ وراہن امیبرویں اور اكم ےس قلعتم وچٹ ےنگل یك وصرت ںیم ورركز وك افحتظ اور ظفحت ےس قلعتم دتاریب 

 وہاجےئ۔

ون اكروابری ادارے اور اكم ےك اقمم رپ اكروابری ادارے ںیم آرج  ای ااظتنہیم اور ورركز ای ورركز ےك امندنئوں ےك درایمن اعت -1 :114آرلكیٹ

 ہشیپ وراہن تحص و افحتظ ےك اموحل وك رتہب انبےن یك دتاریب ےك ےلسلس ںیم رضوری زجو ایخل ایك اجات ےہ۔

 :ںیم ذموكر رشط اك االطق ركےن ےكےیل درج ذلی یك اپدنبی یك اجےئ 1آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف  (2

 اموحل یك رفایمہ۔دنماہن، لہس، وفحمظ   ومزوں، تحص ےیل  اكم ركےن ےك -1 

 ہشیپ وراہن رطخات ےس ےنچب ےك رطوقیں ےك ابرے ںیم ورركز یك رتتیب -2 

ورركز وك ہشیپ وراہن تحص اور افحتظ ےك ابرے ںیم ولعمامت رفامہ ركان اور اكم ركےن ےك اقمم رپ امنایں وہگجں رپ ہشیپ وراہن  -3 

 ۔رطخات ےس قلعتم وقادع آوزیاں ركان

 اكم ركےن ےك اقمم رپ ادتبایئ یبط ادماد ےك آالت یك رفایمہ۔ -4 

 ۔ےن وك ینیقی انبان ےس قلعتم ادتبایئ اور ایعمری یبط اجزئہ لمكم وہ امتم ورركز اك ہشیپ وراہن تحص و افحتظ اور اكم ےك اموحل -5 

  اكحم وك وكیئ احدہث شیپ وہےن یك وصرت ںیمتحص ےك ہقلعتم اكم ےس قلعتم وچوٹں اور ہشیپ وراہن امیبرویں ےك وااعقت یك -6 

اد و روپرٹ دانی ونسٹ ںیم اكروابری ادارے اور آرج، زیمخ صخش، وچٹ ای امیبری یك ونتیع، اكم ركےن ےك اقمم اور احدےث ےك احالت ےس قلعتم ادع

اہن تحص و افحتظ ےك وقیم رمزك یك اجبن ےس ایعمری امشر اشلم وہں ےگ۔ ہشیپ وراہن امیبری یك وصرت ںیم تحص وك القح رطخے ےك احالت ہشیپ ور

ےس زادئ ورركز وك اشلم رك ےك اكم ركےن ےك اقمامت رپ وہےن واےل وااعقت اور وچوٹں یك  50اور ومعیم لكش ںیم ایبن ےئك اجںیئ ےگ اور ذموكرہ رمزك 

 اسالہن روپرٹ اك وسمدہ ایتر ركے اگ۔



 وں میٹسامتم رضوری ادقاامت ااھٹےئ اگ اور  ےك ےیل  ؤمرث افحتظ وك ینیقی انبےن یكہشیپ وراہن رطخات ےس ورركز یك تحص  -7 

 

 وبائ

گ وٹزل اور درگی آالت یك اسالہن اعیمری اعمہنئ وقیم رمزك رباےئ ہشیپ وراہن تحص و افحتظ یك رط

 

ن

 

لفی
 ، ایلی ورٹیوں اور 

 

 

ف ےس اجمز اكحم ، رپرشی ڈویائ

 ےك ذرےعی ركاےئ اگ۔

 زوں ذایت افحتظ ےك آالت رفامہ ركے اگ نج یك امیل التگ ورركز ربداتش ںیہن ركںی ےگ۔ورركز وك وم -8 

س اور ركونیں وریغہ( ےس افحتظ یك دصتقی وزری یك اجبن ےس  -9 

 

لفی

 ز، 

 

روپروٹں ےك ذرےعی اصقنن دہ رنیشمی اور آالت )وبائ

  اباقدعہ اجمز اكحم وك الب رك ركاےئ اگ۔اجری دہاایت ےك اطمقب وقیم رمزك رباےئ ہشیپ وراہن تحص اور افحتظ ےك

ذموكرہ رمزك اكروابری ادارے وك ہشیپ وراہن تحص اور افحتظ ےك السنسئ اس دصتقی ےك دعب اطع ركے اگ ہك افحتظ ےك نمض  -10 

 وعض ورركز اك اجزئہ ایل ایگ ےہ۔ںیم امتم اقتاض اجت وپرے ےئك ےئگ ںیہ اور وزری یك اجبن ےس اجری ركدہ دہاایت ےك اطمقب رقمر ركدہ وسیفں ےك 

 یك آرانگزئنشی یك رگناین ركے اگ۔ -11 

 

ٹ

 

 مت
ج
ٹ 

 

می

 ارمییسنج الپن 

وزارت ہشیپ وراہن تحص و افحتظ یك ااچنرج یسك وقیم ااھتریٹ یك ذہم دار وہیگ وج ہشیپ وراہن تحص اور افحتظ یك وقیم اپیسیل اك  -1 :115آرلكیٹ

وك رمبت ركے اگ اور آرجوں، ورركز ای ان یك ااہتنیئ امندنئہ اوسییس اونشیں ےك وشمرے ےس اس اپیسیل اك اجزئہ ےل  اباقدعہ اجزئہ ےل اگ، ذموكرہ اپیسیل

 اگ۔

ںیم رقمر ركدہ  1ہشیپ وراہن تحص اور افحتظ یك ااچنرج وقیم ااھتریٹ یك رسرگویمں ںیم درج ذلی ےك اطمقب آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف  (2

 -:اقمدص اشلم وہں ےگ

ہشیپ وراہن تحص و افحتظ ےس قلعتم اكم ركےن ےك اقمم رپ القح تحص ےك رطخات اك نیعت اور اكم ےك اموحل ںیم آولدیگ یك  -اے 

  ےل رك اور اس نمض ںیم آرج ای اس ےك امندنئے وك االطع جیھب  اامتہم امیپشئ اك 

 

ز
ن ل
 م
سٹ

رك ےك اور ورك اسٹئ ےس ہشیپ وراہن تحص و  افحتظ ےس قلعتم 

 ےل انیل۔رك اجزئہ 

س اور وسےن اور آرام ركےن ےك  -یب 

ھ

 

ت

اكم ركےن ےك اموحل اور یلمع اكم ومشبل تحص یك وہسایلت ، آرج یك رطف ےس رفامہ ركدہ وب

 ےیل وہگجں ںیم ورركز یك تحص وك اتمرث ركےن واےل وعالم یك رگناین۔

 اكم ركےن ےك اقمامت اك ڈزیانئ ، رنیشمویں ، اوزاروں اك اكم یك وصنمہب دنبی اور ااظتنم ےس قلعتم اشمورت رفامہ ركان  سج ںیم -یس 

 ااختنب اور اامعتسل دشہ رٹیملی اشلم ےہ اور اكم ركےن ےك اقمم رپ ان یك رمتم ینیقی انبان۔



 یلمع اكم ںیم رتہبی دیپا ركےن ےكےیل ڈوٹنمپلی رپورگاومں، اور ےئن آالت ےك اكررگ وہےن ےك ولہپؤں یك ڑپاتل اور اجزئہ -ڈی 

 ںیم رشتك۔

 ہشیپ وراہن تحص و افحتظ، اكم ركےن ےك اموحل اور ذایت افحتظ ےك آالت ےك ابرے ںیم وشمرے دانی۔ -ای 

 ورركز یك تحص، اكم ےك دوران وچٹ اور ہشیپ وراہن امیبرویں ےك ےلسلس ںیم رگناین -افی 

 وررك وك اكم ےس اطمتقب اایتخر ركےن ےك اقلب انبان۔ -یج 

 احبیل ےك ادقاامت ںیم اانپ ركدار ادا ركان۔ ہشیپ وراہن -اچی 

ہشیپ وراہن تحص و افحتظ ےس قلعتم ولعمامت اور رٹگننی رفامہ ركےن ےك ےیل اعتون ركان اور  ورركز اور اموحل ےك درایمن  -آیئ 

 اپےئ اجےن واےل قلعت اك اجزئہ انیل۔

 م ركان۔ارمییسنج وصراحتل اور ادتبایئ یبط ادماد ےك دنبوتسب اك ااظتن -ےج 

 ہشیپ وراہن احداثت، وچوٹں اور امیبرویں ےك اجزئہ ںیم رشتك ركان اور ان یك ووجاہت ولعمامت ركان۔ -ےك 

آرج ان امتم اكروابری اداروں ںیم اہجں وررك اكم رك رےہ وہں اور ذموكرہ اكروابری اداروں ںیم امتم آالت ےك نمض ںیم مك ےس  :116آرلكیٹ 

 اونشیں یسآرجوں یك اوسیدریگتس اور افحتظ رفامہ ركےن اك ذہم داروہاگ۔ ذموكرہ اقتاض اجت وزری یك رطف ےس رٹڈی ویونینں ای  مك ای ہشیپ وراہن تحص /

 ےئك اجےت ںیہ وج ورركز یك ااہتنیئ امندنئہ وہں۔ وپرے ےك اسھت وشمرہ رك ےك 

ات اور ان ےك ادسناد ےك ےیل اایتخر ےئك اجےن واےل ذراعئ ےك ےلسلس آرج وك اچےیہ ہك وہ وررك وك رحتریی وطر رپ ہشیپ وراہن رطخ -1 :117آرلكیٹ 

 ںیم رشوع ےئك اجےن واےل اكم ےس علطم ركے۔

 اپسچں ركے اگ۔رحتریی وطر رپ  آرج اكم ركےن ےك اقمم رپ امنایں ہگج ہشیپ وراہن تحص ےك وقادع  (2

 :آرج درج ذلی اومر رسااجنم دےنی اك ارقار ركات ےہ -1 :118آرلكیٹ

اكم ےك دوران ورركز یك ہشیپ وراہن رطخات اور اكم اور رنیشمی یك وہج ےس القح ان یك تحص ےك ےیل اصقنن دہ رطخات ےس  -افل 

 افحتظ ینیقی انبےن ےك ےیلرضوری دتاریباایتخر ركان۔



ایمہ ےك وعض وررك یك ارجت ہشیپ وراہن رطخات ےس اچبؤ ےك ذراعئ ایہم ركان رگم رشط ہی ےہ ہك افحتظ ےك ذموكرہ ذراعئ یك رف -ب 

 ےس وكیئ رمق ہن اكیٹ اجےئ۔

 ےس ادتبایئ یبط ادماد یك رفایمہ۔ اابتعر اكم یك مسق اور وصخمص و اجین اچہپین وہگجں ےك  -ج 

ےك ن ےك اامعتسل اوقیم رمزك رباےئ ہشیپ وراہن تحص و افحتظ رطخات ےس افحتظ ےك ذراعئ اور آالت یك صیصخت رپ ینبم دہاایت ،  -2

 رطےقی، اامعتسل یك رشاطئ رمبت ركے اگ، وج وزری یك اجبن ےس اجری یك اجںیئ یگ۔

 وررك درج ذلی اومر یك لیمعت ركںی ےگ: :119آرلكیٹ 

 افحیتظ ذراعئ اور ہشیپ وراہن یٹفیس ےس قلعتم ااكحم اور دہاایت رپلمع درآدم اور ومزوں افحیتظ آالت اك اامعتسل۔ -اے 

ای ایسی یسك دوا ےك ارث ےك اتعب وہےن ےك دوران اكم ركےن یك ہگج  ہن الان ادناز وہےن وایل وكیئ دوا اكم ركےن ےكاقمم رپدامغ رپارث  -یب  

 ۔آان رپ ہن

 ۔اناكم ركےن ےك اقمم رپ ہشیپ وراہن تحص و افحتظ یك دہاایت رپ لمع رك -یس 

 ۔انےس ےط ركدہ اتروخیں وك اعیمری یبط اجزئے ركا اكروابری ادارے ےك زفنشی ای ڈیملكی یك اجمز ااھتریٹ یك رطف -ڈی 

 ۔اننہپ ذایت افحتظ ےك آالت -ای 

 ۔رانہ یقیقح رطخے یك وصرت ںیم ورك اسٹئ ےس دور  -افی 

 ۔ركاناینپ ذہم دارایں وپری ركےن ںیم آرج ےس اعتون  -یج 

 و افحتظ یك امضتن دے۔آرج وك اچےیہ ہك ورركز وك رہ رطح ےك اكم ںیم ہشیپ وراہن تحص  -1 :120آرلكیٹ

ں ےس اٰینثتس ےك ےیل اس نمض ںیم رقمر ركدہ ذہم داروی ،ورركز یك رطف ےس اقونین ہشیپ وراہن افحیتظ ایعمرات یك اپدنبی ركےن ںیم اناكیم -2

 وہج وصتر ںیہن یك اجےئ یگ۔

 اجیت رخچ ادوایت، اخص اعیمر ےك دعب ابیلررٹی ظ اموحل رفامہ ركےن ومشبل یبط دہگناتش، ہخسنورركز تحص دنماہن اور اكم ےك ےیل وفحم -3

 ٹسیٹ، اسكی رے اور درگی یبط وٹسیٹں اك رخچ ربداتش ںیہن ركے اگ۔



آرج اكم ركےن یك ہگج رپ ادتبایئ یبط ادماد رفامہ ركے اگ۔ ارگ اس ےك وررك اچپس ےس زادئ وہں وت آرج اكی رنس اك ااظتنم  -1 :121آرلكیٹ 

اور یسك اخص زفنشی ےك اسھت اكم ركےن یك ہگج رپ انبےئ ےئگ كنیلك ںیم دہگناتش رفامہ ركے اگ ۔  /دماد رفامہ ركے یگ ركے اگ وج ادتبایئ یبط ا

 ركے اگ۔ رفامہ  ركےن ےك ےیل اعمدہہ ركے اگ۔ ذموكرہ زفنشی ورركز وك اكم ےك دوران ولطمہب ادوایت اور العج تفم

ےس مك ہن وہاگ ارگ  وٹنھگںدو وہ اگ وج روزاہن  نیعتم  اظنم اواقتاك ص زفنشی اك روزاہن اك ورگنك ںیم رقمر ركدہ اخ 1آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف  (2

 ےس اجتوز رك اجےئ۔ 100اد دعتورركز یك 

 ےس اجتوز رك اجےئ وت آرج اكروابری ادارے ںیم میقم زفنشی اك رقتر ركے اگ اور اكی لشیپس ڈرسنپسی اقمئ ركے اگ 500ارگ ورركز یك دعتاد  (3

  یك روپرٹ اجری ركے اگ نج ںیم امیبری یك

 

ز
 س
كی

 وصرت ںیم  سج ںیم دہگناتش، ادماد اور العج ےك امتم واسلئ وموجد وہں۔ میقم زفنشی اےسی 

 رتصخ ای امرہ زفنشی ےك وشمرے ایڈیملكی رسرجی یك رضورت وہیت ےہ۔ اینبد رپ  یبطیك رشاطئ ےك اطمقب  74رتصخ رپ الوگ اقونن ذہا ےك آرلكیٹ 

رفایمہ ےك ےیل  ںیم ذموكر دخامت یك 3اكی العےق ای دلباییت دحود ںیم تہب ےس اكروابری اداروں ےك آرج آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف  (4

 رساكری ڈرسنپسی یك ریمعترك ےتكس ںیہ۔

 ركدہ دہاایت اك االطق ینیقی انبان اچےیہ۔ںیم ایبن  121اور  118آرج وك اایتحیط دتاریب ایہم ركین اچںیئہ اوراقونن ذہا ےك آرزلكیٹ  -1 :122آرلكیٹ 

شیپ ركںی   یسك اكروابری ادارے ےس قلعتم اینپ آن اسٹئ انشكپسن روپرٹ ںیم اكم ےك اقتاض اجت ےك ابرے ںیم اینپ آرا زاجمز ربیل ارٹكپسن (2

 یك اپدنبی رك راہ وہ۔ےگ اور اس دح یك اشندنیہ ركںی ےگ سج ےك اطمقب آرج ہشیپ وراہن افحتظ و تحص ےس قلعتم دہاایت 

دروخاتس ركے یگ ہك وك  ارگ وكیئ آرج ہشیپ وراہن افحتظ و تحص ےس قلعتم دہاایت رپ لمع ںیہن ركات وت وزارت اكی ہیبنت اجری رك ےك آرج  (3

احالت درتس ںیہن  وہ اس الخف ورزی وك درتس ركے اور اس وتق كت اكم ركےن اك ااحہط دنب رك دے ای اكی ای زادئ ںینیشم دنب رك دے بج كت

۔ اس دنبش ےك ےجیتن ںیم لطعم ورركز دنبش ای یلطعم )اكم( یك دمت ںیم اینپ لمكم ارجت ووصل وہركےیل اجےت نج یك وہج ےس اںیہن دنب ركان ڑپا 

 ركےن ےك دقحار وہں ےگ۔

 ںیم اعتون ركںی ےگ ۔ اكروابری اكروابری ادارے ںیم ورركز ےك امندنئے آرج ےك اسھت ہشیپ وراہن تحص و افحتظ ےك ےلسلس :123آرلكیٹ 

اہ ادارے ںیم ورركوں ےك امندنئوں وك ہشیپ وراہن تحص و افحتظ وك ینیقی انبےن ےكےیل آرج یك رطف ااھٹےئ ےئگ ادقاامت ےك ابرے ںیم اخرط وخ

 ولعمامت رفامہ یك اجںیئ یگ۔

اكم ےك دوران وچوٹں ےس قلعتم رشاطئ اك االطق ریغ ہمیب دشہ  دہ رك اقونن ںیم ایبن ےك  نشنپ اور وسلش وكیسریٹےك  ورركز  -1 :124آرلكیٹ

 ورركز رپ وہاگ۔



 ۔وہیگ( یك رشاطئ ےك االطق یك ااچنرج 1ورركز وسلش وكیسریٹ یك  ااظتنہیم آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ) -افل (2

اےنپ واابجت وطبر التیف ادا ركے  آرج  ںیم ورركز وسلش وكیسریٹ یك ااظتنہیم وك درج ذلی ےك اطمقب  ریغ ہمیب دشہ وررك ےك نمض -ب 

 :اگ

 وہ اجےئ۔واعق دصیف، ارگ وچٹ ےس وررك یك زجوی ذعموری  50اكی اسل ےك رعہص كت وررك یك روزرمہ ای اماہہن ارجت اك  -1

 وہ اجےئ۔واعق دصیف، ارگ وچٹ ےس اس یك ذعموری ای ومت  100اكی اسل ےك رعہص كت وررك یك روزرمہ ای اماہہن ارجت اك  -2

وہ رجامہن اك وت  ہشیپ وراہن افحتظ ےك ادقاامت ےس قلعتم رشاطئ یك الخف ورزی ركے  ركدہ  وكیئ صخش وج ابب ذہا ںیم ایبن ارگ  :125آرلكیٹ  -3

 امہ ےس زادئ ہن وہیگ۔ 6مك اور  ہن وہاگ ای زساےئ دیق اكوتسمبج وہاگ وج اكی امہ ےس ہدایالھك دانیر ےس ز5الھك دانیر ےس مك ہن وہاگ اور  1وتسمبج وہاگ وج 

 ہصح دوم: ربیل انشكپسن

ربیل انشكپسن یك  اطمقب   اكروابری ادارے اور اكم ےك اقمامت ںیم وزارت یك رگناین اور اس یك دہاتی ےكتحت: اقونن ذہا یك رشاطئ ےك 126آرلكیٹ 

 اجےئ یگ۔

 -:ں ےگربیلانشكپسن ڈارئوٹكیرٹی ےك اایتخرات درج ذلی وہ -1 :127آرلكیٹ 

ےك رضوری وقحق ےس قلعتم اقونین رشاطئ ےك ورركز  اكم ركےن ےك احالت، ورركز ےك ظفحت اور اكم یك ااجنم دیہ ےك دوران  -افل 

 افنذ یك دصتقی ركان۔

اور  اقونین رشاطئ اور نیب االوقایم اثیموقں ےك افنذ ےك ؤمرث رطوقیں اور ذراعئ ےس قلعتم ورركز اور آرج رضحات وك ولعمامت -ب 

ی اشمورت رفامہ ركان۔

ن ك

 

ن كی

 

ٹ

 

 وزارت تنحم وك ان الخف ورزویں ےس آاگہ ركان وج اقونن ذہا ںیم ذموكرہ ںیہن۔ -ج 

اك  وہےن ان یك رطف ےس اكشایت وموصل  ےك ابرے ںیم  اقونن ذہا ںیم ایبن ےئك ےئگ ورركز ےك وقحق یك یسك الخف ورزی -د 

اكی رامنہ رہفتس رمبت ركین اچےیہ ہك  وك  اظنم ےك اامعتسل ےك رطہقی ےس علطم ركان۔ ربیل انشكپسن ڈاپیرٹنمٹ ركان اور ورركز وك اس ایہمومزوں اظنم 

اچنہپےن اك ان اكشایت وك ےسیك شیپ ركںی، وہ وكیسن ولعمام ت ان اكشایت ںیم اشلم ركںی اور ڈارئوٹكیرٹی ںیم انشكپسن ڈاپیرٹنمٹ وك ذموكرہ اكشایت 

 رطہقی ایك وہ۔



ان اخص اقمدص یك اجب آوری ےك اسھت اصتمد م ہن وہں ای یسك یھب رطح  وہں  وج ربیل ارٹكپسنوں وك وفتضی ےئكےئگ (missions)دص اقم (2

 ان ےك دصقم اور ورركز ای آرجوں ےك اسھت ان ےك اقلعتت ےك نمض ںیم ان ےك دصقم اور ریغ اجدبنار ؤمفق وك یسك رطح اتمرث ہن ركںی۔

 ں ںیم آرجوں اك اكی انشكپسن -1 :128آرلكیٹ 

 

 
 ویٹیمكں یك دصارت وزارت ںیم وكیئ رساكری المزم ربیل ارٹكپسن ےك انم ےس ركے اگ اور ان مك

روابری ادارے وك امندنئہ اشلم وہاگ وج ان یك رتہبنی امندنئیگ ركات وہ اور ورركز اك اكی امندنئہ اشلم وہاگ وج ان یك رتہبنی امندنئیگ ركات وہ۔ بج اك

 لنشین رٹنس رباےئ ہشیپ وراہن تحص اور افحتظ اك اكی امندنئہ یٹیمك ےك رمہاہ وہاگ۔وت  وہ  رضورت

 ت یكربیل ارٹكپسن ےك وطر رپ اےسی ادیموار اك رقتر ایك اجےئ اگ سج ےك اپس مك از مك ویوینریٹس یك ڈرگی وہ اور اس ےن اس دصقم ےك ےیل وزار (2

 لمكم ایك وہ۔رطف ےس دقعنمہ رٹگننی نشیس اكایمیب ےس 

ربیل ارٹكپسن، آرج رضحات اور ورركوں ےك امندنئے اینپ ذہم دارایں وپری ركےن اك آاغز ركےن ےس لبق وزری ای اس ےك اجمز امندنئے ےك  (3

 اسےنم درج ذلی فلح ااھٹںیئ ےگ:

دا ركوں اگ اور وكیئ ااسی ہشیپ وراہن راز ااشفء ںیہن )ںیم اہلل یك مسق اھك رك ارقار ركات وہں ہك ںیم اانپ رفض اامتن داری اور ریغ اجدبناری ےس ا 

 ںیہن اتبؤں وك ركوں اگ وج ریمے اقمم / تیثیح ےك ےجیتن ںیم ریمے ملع ںیم الای اجےئ اگ، اہیں كت ہك اس تیثیح رپ ہن رےنہ ےك دعب یھب وكیئ راز یسك

 اگ(۔

 ادتساع رك ےك بلط ركیتكس ےہ۔ارفاد وك  اقدعہ اتیلہ ایہتف انشكپسن یٹیمك اسیسنئ وكانشیكفیل رےنھك واےل امرہنی ںیم ےس اب (4

 یٹیمك ےك رفاضئ درج ذلی وہ ےگ: انشكپسن  -1 :129آرلكیٹ 

انشكپسن یٹیمك دورہ رك اكم ركےن یك ہگج انشكپسن ركےن ےك ےیل یسك یھب وتق ینعی دن ای رات وك ریغب یگشیپ االطع ےكآزادی ےس  -افل 

 یتكس ےہ۔

اجےن واال وكیئ اجزئہ ای  وك ینیقی انبےن ےك ےیل رضوری اھجمس وك روےنك ےك لمع اقونن ذہا یك رشاطئ یك یسك الخف ورزی اخص وطر رپ  -ب 

 اوكنارئی ركےن ےك ےیل۔

آرج ای ورركز ےس ارفنادی وطر رپ ای یسك وگاہ ےك اسےنم اقونن ذہا یك رشاطئ ےك افنذ ےس قلعتم یسك اعمےلم ےك ابرے  اكروابری ادارے ںیم ( 1)

 ںیم ااسفتسر ركےن ےك ےیل۔

ینیقی وی وك ان یك ریپیئگ وہں  دی اور تنحم وشكں ےك ےیل دہاایت ےك وطر رپ وكیئ رماےلس، راكیرڈ ای درگی داتسوزیات وج اقونن ذہا یك رشاطئ  (2)

 ۔ںیہ ای ںیہنانبےن ےك ےیل ہك وہ اقونن ذہا یك رشاطئ ےس اطمتقب ریتھك 



 اقونن ذہا یك رشاطئ ےك اطمقب اجری ركدہ دہاایت اور افسراشت یك لیمعت یك دصتقی ركےن ےكےیل۔ (3)

ےنیل ےك ےیل، رگم رشط ہی ےہہك آرج  ومنہن اجزئہ ےك دصقم ےك ےیل ہشیپ وراہن تحص اورافحتظ ےس قلعتم اكم ركےن یك ہگج ےس  -ج 

 ای اس ےك امندنئے وك االطع دی یئگ وہ۔

 درج ذلی ادقاامت یك لیمعت ركے:وطر رپ آرج ےس رحتریی وطر رپ دروخاتس ركان ہك وہ وفری  -د 

ل ابیصنتت اور آالت ںیم رقمرہ وتق ےك دوران رضوری دبتایلیں ركان اتہك وہ ورركز یك افحتظ اور  (1)
ت ك

 

ن ی
مك

تحص ےك ابرے ںیم اقونین 

 رشاطئ ےك اطمقب وہ اجںیئ۔

 ہنكمم رطخے یك وصرت ںیم ارمییسنج ادقاامت ركان۔وفری ورركز یك افحتظ اور تحص وك یسك  (2)

یك  اےسی دشدی رطخے یك وصرت ںیم ارمییسنج ادقاامت ركان سج ےسانٹبن وفری وطر رپ رضوری وہ، ان ادقاامت ںیم یلك ای زجوی وطر رپ اكم (3)

 یلطعم ایاكم ركےن یك ہگج ےس ولوگں اك االخنء ۔

انشكپسن ےك ےیل رہ دورے یك یلیصفت روپرٹ رمبت ركان، سج ںیم اقونین رطےقی اایتخر ركےن یك  ذہم داری ہن اھبنےن یك وہج ےس الخف  (4)

 ےہ۔ افسراشت یك رمسی اشلم ےك نمض ںیم ورزی ركےن واےل آرجوں ےك الخف ان ذموكرہ الخف ورزویں 

انشكپسن یٹیمك وك اچےیہ ہك وہ آرج ای اس ےك امندنئے وك االطع ركے ہك وہ انشكپسن ےك ےیل دورے ےك دوران اكروابری ادارےںیم وموجد  (5)

 اتمرث ركیتكس ےہ۔وك  رےہ، زجب اس ےك ہك یٹیمك ایخل ركے ہك ذموكرہ االطع )وننشیكفیٹ ( اس ےك دصقم یك لیمكت

اعموتن ركںی یگ بج ذموكرہ ویٹیمكں یك رطف ےس  ان یك  ریٹ وفرزس اور وپسیل انشكپسن یٹیمك ےك اقمدص یك لیمكت ںیمیكلم وكیس :1:130آرلكیٹ 

 اس ابرے ںیم دروخاتس یك اجےئ۔

ے وكاےنپ اكرڈ ایہم ےئك اجںیئ ےگ نج رپ ان یك انشتخ اور لیصفت یھكل وہیگ۔ امندنئدشہ  انشكپسن ویٹیمك ں ےك امندنئوں وك وزری ےك دطختس  (2

 رفض یك اجب آوری ےك دوران اانپ  اكرڈ اپس رانھك وہاگ اوربج رضوری وہ ہقلعتم رفوقیں وك داھكان وہاگ۔

 انشكپسن یٹیمك ےك ےیل  درج ذلی زیچںی  عنم وہں یگ: :131آرلكیٹ 

 افمد اسےنم رانھك۔ اانپ  اكروابری ادارے ںیم اینپ رگناین ےكدوران البواہطس ای ابولاہطس -1

تیثیح / اقمم وھچڑ  دےنی ےكدعب یھب ااسی  وہ اینپ اضئ ےك دوران ان ےك ملع ںیم الےئ ےئگ وہں اہیں كت ہك اےسی راز ااشف ركان وج ان ےك رف -2

 ہی ابت اقلب ذرك ےہ ہك راز ااشفء ركےن یك وصرت ںیم اںیہن اقونین وطر رپ ذہم دار رہھٹاای اجےئ اگ۔ ۔ںیہن ركےتكس



 یٹیمك اقونن ذہا یك رشاطئ یك یسك الخف ورزی ےس قلعتم اےس شیپ یك یئگ یسك الخف ورزی یك اكشتی ركےن واےل ذرہعی انشكپسن :132آرلكیٹ 

انشكپسن اك دورہ سك اكشتی یك وہج ےس  ہك  ںیہن اتبےئ یگ ہی  ےس اعمالمت اٹبنےت وتق اسرا اعمہلم راز ںیم رےھكیگ اور آرج ای اس ےك امندنئے وك )رفد(

 ۔ایك ایگ ےہ

ایتر ركںی یگ  یك بس ےس زایدہ امندنئیگ ركےن  وایل اوسییس اںینشی روپرٹ ز دن ےك ادنر ڈارئوٹكیرٹی اور آرج اور وررك 90رہ  -1 :133آرلكیٹ 

 اور ذموكرہ روپرٹ وزارت وك شیپ ركںی یگ۔

 ڈارئوٹكیرٹی درج ذلی ےك ابرے ںیم اسالہن روپرٹ یك ااشتع ركے یگ: (2

 یك رسرگویمں ےك ابرے ںیم اضہطب اجت اور دہاایت۔ انشكپسن ڈوژین -افل 

 انشكپسن ڈوژین ےك ورركز -ب 

 :اومر انشكپسن یٹیمك ےك اكم ےس قلعتم ادعاد و امشر ومشبل درج ذلی  -ج 

 اكم ےك اقمامت اور ان ںیم ورركز یك دعتاد  زری اعمہنئ  -1

 انشكپسن ےك ےیل دورے -2

 زساںیئ۔الخف ورزایں اور اعدئ رجامےن/  -3

 یتعنص احداثت -4

 رایں اور اكم ےك دوران وچٹ/ زمخےس قلعتم امیب ہشیپ  -5

 اكروابری اداروں یك لمكم ای زجوی یلطعم  -6

 راجئ ارجوتں ےك ابرے ںیم ادعاد و امشر/ ولعمامت۔ -د

 انشكپسن یك رسرگویمں یك ایتری ےك ےیل اجتوزی۔ -ہ

 واےل آرج وك ہیبنت اجری ركین اچےیہ لبق اس ےك ہك وہ اس اك اعمہلم دعاتل وك ےجیھب۔وزری وك الخف ورزی ركےن  -1 :134آرلكیٹ 



ركے انشكپسن یٹیمك یك روپرٹ یك اینبد رپ وزارت الخف ورزی ركےن واےل آرج وك ابب ذہا یك رشاطئ ےك اطمقب اجمز ربیل وكرٹ ےنجیھب اك ہلصیف  (2

رپالخف ورزی ركےن واےل آرج ےك الخف وفدجاری دقمہم دارئ  یك اینبد  نشكپسن یٹیمك یك افسراشتادورے یك روپرٹ یك اینبد رپ ےك یگ اور انشكپسن 

 ركےئیگ۔

ارٹكپسن یك دصتقی ےك اسھت انشكپسن یٹیمك یك روپرٹ وك اہشدت وصتر ایك اجےئ اگ، سج یك وتقیث دعاتل اےنپ ےلصیف ےس ركے یگ زجب اس ےك  (3

 ہك ہلصیف یك وصرت وكیئ اور وہ۔

وكیئ صخش وج ربیل انشكپسن یٹیمك وك اكم ےك ااحےط ںیم دالخ وہےن ےس عنم ركے ای روےك، اےس اےسی رعہص ےك ےیل دیق یك زسا  :135 آرلكیٹ

 الھك دانیر ےس زادئ ہن وہاگ۔ 5ای رجامہن ایك اجےئاگ وج اكی الھك دانیر ےس مك ہن وہاگ اور  دی اجےئ یگ وج مك از مك اكی امہ وہیگ

 وچدوھاں ابب 

 ںاتدیبی اكررواایئ

اقونن ذہا یك رشاطئ ےك تحت وہ آرج سج ےن لقتسم اینبد رپ دس ای زایدہ ورركز المزم رےھك وہں ورركز ےك ےیل درج ذلی ےك  -1 :136آرلكیٹ 

 العوہ دایلخ اضہطب اجت وعض ركے اگ:

 ہتفہ وار آرام اك وتق۔اكروابری ادارہ وھكےنل اك وتق، اواقت اكر، آاغز اك وتق اور روزاہن اور  -افل 

 رقمرہ اعموہض۔اك  اینبدی وخنتاہ اور اووراٹمئ  -ب 

 ہشیپ وراہن تحص اور افحتظ ےك اضہطب اجت -ج 

 وررك یك ذہم دارایں اور اتدیبی / اابضنیط وقادع۔ -د 

 اسالہن رتصخ اور وصخیص ایٹھچں۔ -ہ 

 ورك رپسوازئروں ےك انم اور اكم ركےن یك ہگج اك ہتپ۔ -و 

زارت امڈل اتدیبی دایلخ اضہطب اجت اك ارجاء ركے یگ وج آرج رضحات ےك ےیل رامنہیئ اك اكم دںی ےگ۔ ڈارئوٹكیرٹی ذموكر ہ اضہطب  اجت و (2

 رتبیت دےنی ںیم آرج  یك دروخاتس رپ اس یك دمد ركے یگ۔



 اضہطب اجت اكروابری ادارے ےك آاغز یك رگ وكیئ وہ، اشمورت رك ےك دایلخاآرج اكروابری ادارے ںیم ورركز ےك امندنئے ےك اسھت،  (3

 امہ ےك ادنر وعض ركے اگ۔ 3( امہ ےك ادنر ای ارگ اكروابری ادارہ اباقدعہ وطر رپ اكروپرٹی وہ وت اقونن ذہا یك رشاطئ اك افنذ وہےن ےك 3اترخی ےس نیت )

 آسف وك وظنمری ای رتمیم ےك ےیل شیپ ركے، رگم رشط ہی ربیل و رٹگننیاںیہن آرج وك اچےیہ ہك وہ دایلخ اضہطب اجت یك لیمعت ركےن ےس لبق  (4

دونں ےك ادنر  30آرج وك االطع اراسل ركے ہك اضہطب اجت یك یمتح ای رتمیم دشہ وصرت ان ےك وموصل وہےن یك اترخی ےك  ذموكرہ آسف  ےہ ہك

 وہں ےگ۔ وظنمر وہیگ، وصبرت درگی اس رعہص ےك زگر اجےن ےك دعب ہی اضہطب اجت وظنمر دشہ وصتر

اور ایھچ احتل ںیم  رحتری امنایں ہگج آوزیاں ركے اگ اور ان وك اصف  یسك  اضہطب اجت یك وظنمری ےك دعب آرج ان اضہطب اجت وك دایلخ (5

 وفحمظ ركےل اگ۔

ق یك الخف ورزی وہ دایلخ اضہطب اجت ںیم  وكیئ نتم ای ومجمیع وسدے ابزی ںیم وكیئ نتم سج ےس اقونن ذہا ںیم رقمر ركدہ ورركز ےك وقح (6

 اكدعلم اور ابلط وہاگ۔ ،ریہ وہ

وررك ان اصقنانت یك آرج وك ادایگیئ اك ذہم دار وہاگ وج البواہطس اس یك رطف ےس اےنپ رفاضئ یك الخف ورزی ےك ےجیتن ںیم ای اس  -1 :137آرلكیٹ

 ں۔وہےئ وہ واعق  وہےن یك وہج ےس كلسنم ےك اسھت البواہطس ای ابولاہطس یسك ارم ےك 

رقمر ركے اگ ےسج وررك وك دعایتل ےلصیف ےك ےجیتن ںیم الزیم وطر رپ ادا ركان وہاگ، زجب  رہاجہن آرج وك اچےیہ ہك وہ وررك یك یطلغ اثتب ركے، وہ  (2

 اعمےلم وك ابیمہ وطر رپ لح ركےن رپ اافتق ركںیل۔ اس ےك ہك رفنیقی

یك االطصح ےس رماد وہ اصقنانت ںیہ وج ااہتنیئ الرپوایہ ای نیگنس یطلغ ’’ رفاضئ یك الخف ورزویں‘‘ںیم ذموكر  1آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف  (3

 ےك ےجیتن ںیم ابالرادہ ےئك ےئگ وہں۔ 

زسا اس الخف ورزی ےك اس ےك ملع آرج، وررك ےك الخف اس یك یسك الخف ورزی ےك اراكتب یك وہج ےس وكیئ اتدیبی رجامہن / -1 :138آرلكیٹ 

 دن دعب اعدئ ںیہن ركے اگ۔  15ںیم ای اس ےك یسك امندنئے ےك ملع ںیم الےئ اجےن ےك 

 ارگ وررك اعمدہہ المزتم ےك تحت دہاایت ای اینپ ذہم دارویں یك الخف ورزی ركے اگ وت وہ درج ذلی زساؤں اك وتسمبج وہاگ: (2

اجیھب اجےئ سج اك اس ےن اراكتب ایك وہ اور اس وہےئ   ےتانبء رپ وج وررك وك اس الخف ورزی اك ذرك رك ہہیبنت  رحتریی وننشیكفیٹ یك -افل 

 ںیم اےس ہیبنت یك یئگ وہ ہك وہ لبقتسم ںیم اےنپ رفاضئ یك الخف ورزی ہن ركے۔

 ۔دن ےس زادئ ںیہن وہیگ 3اكم یك یلطعم وج اےسی رعہص كت ےك ےیل وہیگ وج  -ب 



اےسی رعہص ےك ےیل  وہ  الہن ارجت ںیم ااضےف ےس رحمویم  سج ےك دوران ذموكرہ الخف ورزی اك اراكتب ایك ایگاس اسل یك اس -ج 

 دونں ےس زادئ ہن وہ۔ 180وج 

 ںیم زنتیل ےك دعب ےئن دہعہ ےك اطمقب ارجت ںیم وٹكیت۔ے وررك ےك دہع -د 

 ربرطیف -ہ 

 ےك اطمقب وہین اچےیہ۔ (gravity) ینیگنس  اتدیبی زسا وررك یك رطف یك یئگ الخف ورزی یك (3

 اكی یہ الخف ورزی ےك ےلسلس ںیم اكی ےس زادئ زسا ںیہن دے اتكس۔ وك  آرج وررك  (4

 ۔ںرقمر وہدرگی اومر  وررك ےك الخف وكیئ رجامہن اعدئ ںیہن ایك اجےئ اگ زجب اس ےك ہك اقلب االطق اامتجیع اعمدہے ںیم  :139آرلكیٹ 

رپ وكیئ اتدیبی زسا اعدئ ںیہن یك اجےئ یگ بج كت اےس ورركز ےك امندنئوں ےك اسےنم اےنپ دافع اك ومعق رفامہ ںیہن ایك  وررك :140آرلكیٹ 

 اور وسلش وكیسریٹ ڈنف ےس ووصل یك اجےئ یگ۔ رمق نشنپ  اجات۔ اس وصرت ںیم زسا رجامہن ےك وطر رپ وہیگ، اس یك

 ںیم الوگ یك اجےئ یگ: زساےئ ربرطیف رصف درج ذلی وصروتں :141آرلكیٹ 

 دی امدی اصقنن وہا وہ۔ااہتنیئ دش وك  بج وررك ےن وكیئ ایسی نیگنس الخف ورزی یك وہ سج ےس آرج (1

 بج وررك ےن وكیئ ہشیپ وراہن راز ااشف رك دای وہ اور اس راز ےك ااشفء ركےن ےس آرج وك رضر اچنہپ وہ۔ (2

 دہاایت یك الخف ورزی یك وہ، اس وصرت ںیم ہك اس ےن ذموكرہ الخف ورزی بج وررك ےن ہشیپ وراہن تحص اور افحتظ ےس قلعتم (3

 درہایئ وہ، وت آرج وك اچےیہ ہك وہ وررك وك المزتم ےك اعمدہہ یك ریغب ہیبنت ےك وسنمیخ رہتشم ركے۔

ےك ارث ےك اتعب وہ، ابووجد اس ابت ای ایشنمت  اپای اجےئ بج وررك اواقت اكر ےك دوران اكی ےس زادئ ابر واحض رشاب ونیش یك احتل ںیم  (4

 ےك ہك اےس اس ےك روےی ےك ابرے ںیم اكی ےس زادئ ابر ہیبنت یك یئگ وہ۔

بج وررك اكی ےس زادئ رمہبت اےسی رطز لمع ںیم رصموف راہ وہ وج االخایقِت اكر ےس اطمتقب ہن راتھك وہ، رشبہكیط اےس اس ےس لبق اس  (5

 روےی یك ہیبنت یك یئگ وہ۔

 امسجین ہلمح ایك وہ۔ اكم ےك دعب  رپ اكم ےك دوران ای  ینعی رشكی اكر ارفاد  اسویھتںاےنپ  رك ےن آرج رپ ای اس ےك امندنئے رپ ای بج ور (6

 دن ریغ احرض راہ وہ۔ 30اگلاتر دن ای ریغ لسلسم  10بج وكیئ وررك اكم ےس ریغب وجاز ےك یسك اسل ےك دوران  (7



اراكتب ركے اور یسك ےك دوران یسك دباوطاری ای رجم اك  ںیم ےس یسك ےك اسھت اكم ركےن ر ارفاد رشكی اك بج وررك اےنپ اسویھتں (8

 دعاتل ںیم یمتح ےلصیف ےك اطمقب وصقروار اپای اجےئ۔

 بج یسك وررك وك دعاتل ےك یمتح ےلصیف یك انبء رپ اكی اسل ےس زادئ رعہص یك دیق یك زسا دی یئگ وہ۔ (9

 5ریغ لسلسم دونں یك البوجاز ریغ احرضی ےك دعب رحتریی ہیبنت یك وہ وت آرج وررك وك  20اتر دونں ای اگل 5وررك وك ارگ آرج ےن  :142آرلكیٹ 

 ااضیف دونں یك البوجاز ریغ لسلسم دونں یك ریغ احرضی ےك دوران ربرطف ركاتكس ےہ۔ 10ااضیف دونں یك البوجاز ریغ احرضی ای 

یسك وررك اك اعمدہہ روزاگر یسك ایسی یطلغ اك اراكتب ركےن ےك ےجیتن ںیم وسنمخ ںیہن ایك اجےئ اگ زجب اس ےك ہك اقونن ذہا یك  -1 :143آرلكیٹ 

ونن  رمہبت درہایئ اجےئ اور آرج ےن ےلہپ یہ وررك وك اس ابرے ںیم اقارم وموجد وہ، وساےئ اس ےك ہك ارگ ہی یطلغ اكی ابر  رھپ ای یئك درگیرشاطئ ںیم وكیئ 

 یك رشاطئ ےك تحت رحتری ی وطر رپ ہیبنت یك وہ۔ 2(43ذہا ےك آرلكیٹ )

ری یسك وررك اك اعمدہہ روزاگر اس ےك اكم یك ریغ یلست شخب اكرركدیگ ےك ےجیتن  ںیم وسنمخ ںیہن ایك اجےئ اگ بج كت ہك آرج ےن وررك وك رضو (2

( دونں ےك رعہص كت 30رفاضئ ریغ یلست شخب ادناز ںیم ذموكرہ ہیبنت یك اترخی ےس سیت )دہاایت ہن دی وہ، رحتریی ہیبنت ہن یك وہ اور وررك ےن اےنپ 

 ۔ںوہ اجری رےھك

ازلاامت ےك الخف اانپ دافع  اےسی  یك رمیض اك وكیئ دورسا صخش اس ےك روےی ای اكرركدیگ ےس قلعتم وررك ورركز ای رٹڈی وینین اك امندنئہ ای  (3

 اس اك اعمدہہ وسنمیخ یك رطف اجاتكس وہ۔ نج ازلامت یك انبء رپ ركاتكسےہ وررك یك اعموتنركےن ےك لمع ںیم 

 آرج وك اچےیہ ہك اعمدہہ  روزاگر یك وسنمیخ اك یمتح ہلصیف ركےن ےس لبق ورركز ےك امندنئوں ےس وشمرہ ركے۔ (4

وررك ہی اگ اتہك  رہتشم ایك اجےئ  ركےن یك رغض ےس  اراسلوررك وك ہلصیف  زسا اعدئ ركےن اك ہلصیف رحتری یك وصرت ںیم وہاگ اور ہی :144آرلكیٹ 

 اےس وننشیكفیٹ ںیہن الم۔ دونں ںیم 10ہك ہلصیف ےك ارجاء اور اكم ركےن یك ہگج رپ ااہتشرات ےك وبرڈ رپ آوزیاں ركےن ےك  اگل ےكس ازلام ںیہن

ےلصیف وك اجمز ربیل وكرٹ ےك اسےنم جنلیچ ركاتكس ےہ۔ اس  دونں ےك ادنر زسا اعدئ ركےن ےك 15 ےك وررك وننشیكفیٹ وموصل وہےن -1 :145آرلكیٹ 

 نمض ںیم دعاتل اك ہلصیف یمتح وہاگ۔

وہےن یك بج ربرطیف یك زسا اعدئ رك دی اجےئ وت ربیل وكرٹ ےك اسےنم ذموكر ہ ےلصیف وك جنلیچ ركےن اك دوراہین ورركز یك ربرطیف اك ہلصیف وموصل  (2

یك واستط ےس اس ےك وننشیكفیٹ یك  (cassation) دعایتل ےلصیف یك وسنمیخ ركےن وایل دعاتل  تل اك ہلصیفوہاگ۔ دعاےك ادنر دن  30اترخی ےس 

 ےك اسےنم جنلیچ ایك اجاتكس ےہ۔ (cassation) دعایتل ےلصیف یك وسنمیخ یك دعاتل   دونں ےك ادنر وافیق دعاتل 30اترخی ےك 



سج یك زسا وررك رپ اعدئ یك وہاگ اجمز دعاتل ےك اسےنم الخف ورزویں یك اجچن ےك دوران اس الخف ورزی اك وبثت شیپ ركےن اك ابر آرج رپ  (3

 یئگ وہ۔

  



 

 دنپروہاں ابب

 اامتجیع اعمدہات اور وسدے ابزی

رركز ےك امندنئے ورركز یك اوسییس اونشیں  یك ریغ اقونن ذہا یك رشاطئ ےك اطمقب بختنم دشہ ویںینین اور ڈیفرںینشی ای و -1 :146آرلكیٹ

اامتجیع اعمدہات وعض ركےتكس  وموجدیگ ںیم اےنپ ربممز یك رطف ےس آرج ای آرجوں ےك یسك رگوپ ای آرجوں یك اكی ای زادئ اوسییس اونشیں ےك اسھت

 ںیہ۔

رگوپ ای آرجوں یك اوسییس اونشیں یك دعم وموجدیگ یك  اامتجیع وسدے ابزی ےك رفقی، ورركز اوسییس اونشیں اور آرج ای آرجوں ےك یسك (2

 وصرت ںیم ربیل اوسییس اںینشی ای ورركز ےك بختنم دشہ امندنئے وہں ےگ۔

 ںیہ: ذلی  اامتجیع وسدے ابزی ےك اقمدص درج -1 :147آرلكیٹ 

اعتون  اسھت وں یك اوسییس اونشیں ےك ورركز یك اوسییس اونشیں اور آرج رضحات ای آرجورركز یك امسیج رتیق ےك وصحل ےك ےیل  -افل 

 ركان۔

 اكم ےك رشاطئ و وضاطب وك رتہب انبان۔ -ب 

 ورركز اور آرجوں ےك امنیب اكم ےك دوران اقلعتت وك اضےطب ںیم الان۔ -ج 

 وك اضےطب ںیم الان۔اقلعتت  آرجوں ای ان یك اوسییس اونشیں اور ورركوں یك اوسییس اونشیں ےك درایمن  -د 

 ۔ںیہ ےتانتزاعت ےط ركاان وج ورركز اور آرجوں ےك امنیب دیپا وہاےسی تنحم وشكں ےك  -ہ 

یسك درگی رفقی یك دماتلخ ےك ریغب، اس حطس ےك اطمقب وج رفقی اینپ تفگ و دینش دقعنم ركےن ےك ےیل تفگ و دینش ركےنواےل رفنیقی  (2

ای وقیم حطس رپ تفگ و دینش یك حطس  (governarate)یسك ےصح ںیم ای العےق، رگورنی ومزوں ایخل ركںی اكروابری ادارے ںیم ایرٹكیس ویلل ای اس ےك 

 اك نیعت ركےن ےك ےیل آزاد ںیہ۔



وج ان  اشلم ںیہن یك اجین اچںیئہ اكروابری ادارے یك حطس رپ تفگ و دینش ےك ےجیتن ںیم وعض وہےن واےل اامتجیع اعمدہات ںیم ایسی ابعرںیت (3

ومشبل ایس اكروابری ادارے یك حطس رپ وسدے ابزی ںیم اشلم وہں، زجب اس ےك ہك ذموكرہ اعمدہے ںیم   وطر رپ ابعروتں ےس مك دیفم وہں وج اٰیلع یحطس

 ھچك اور ایبن وہا وہ۔

تفگ و دینش ركےن یك واحض آرج اس وتق تفگ و دینش ےس ااكنر ںیہن ركاتكس بج اےس ایسی ررٹسجڈ وینین یك رطف ےس  -1 :148آرلكیٹ 

ےسزادئ وہ وج اامتجیع اعمدہے ےك تحت اكم دعتاد  دصیف  20سج یك امندنئیگ اےسی اكروابری ادارے ںیم اكم ركےن واےل ورركز ےك   وہ دروخاتس یلم

 ۔وہں  رےہ رك

یگ ہن ركے وت وزارت تفگ و دینش ركےن ( ںیم ذموكر دصیفی یك امندنئ1آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف )وینین اس وصرت ںیم بج اكی ای زادئ  (2

ےك ےیل ہیفخ راےئ امشری اك ااظتنم رك ےیگ،  ارفاد  دصیف 60یك دروخاتس رپ اكروابری ادارے ےك ورركز ےك مك از مك رفقی واےل رفوقیں ںیم ےس یسك 

ویونینں وك اس ابت اك اایتخر  ،تفگ و دینش یك امحتی ركںینج یك امندنئیگ ان رٹڈی ویونینں ںیم ورركز یك دصیفی دعتاد یك دصتقی ركےن ےك ےیل ہن وہ وج 

وہ، راےئ امشری ںیم رشتك  دصیفی دعتاد وج تفگ و دینش یك امحتی ركیتایسی  ہك وہ ان یك رطف ےس تفگ و دینش اجری رںیھك۔ ارگ ورركز یك   اچےیہ دانی

 ےس ااكنر ںیہن ركاتكس۔ دصیف ےس اجتوز رك اجےئ وت آرج تفگ و دینش 50ركےن واولں یك دعتاد ےك 

 وہیگ۔تفگ ودینش ہقلعتم وینین اور آرج ےك درایمن ،اكروابری ادارے ںیم رٹڈی وینین آرانگزئنشی ےك امندنئوں  (3

ومعیم البوا شیپ ركےن رپ  ارگ اكروابری ادارے ےك ورركز یك امندنئیگ اكی ےس زادئ ررٹسجڈ وینین ركے وت ذموكرہ ویںینین تفگ و دینش اك (4

 افتق ركیتكس ںیہ۔ا

اكروابری ادارے ںیم یسك رٹڈی وینین یك تفگ و دینش اجری رےنھك ےك لمع ںیم دعم وموجدیگ یك وصرت ںیم ذموكرہ تفگ و دینش آرج اور اس  (5

ااہتنیئ امندنئہ نمض ںیم وزری یك اجبن ےس اجری ركدہ دہاتی ےك اطمقب )اكروابری ادارے ےك بختنم دشہ نیت ورركز ےك امنیب رٹڈی ویونینں یك 

امندنئوں یك وموجدیگ ںیم وہیتكس ےہ ںیہنج اكروابری ادارے ےك ورركز ےن انچ  اےسی  اوسییس انشی ےك درگی  ڈیفرنشی ےك امندنئوں ای ورركز یك یسك 

 وہ۔

 و دینش ےك لمع ںیم نج رشاطئ ےك تحت وموجد ویںینین یسك رفقی یك دماتلخ ےك ریغب ان ورركز ےك تفگ ( یك4آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ) (6

ارے ںیم وموجد یك وہ امندنئیگ ركیت وہں رتشمہك امندنئیگ اس رطح ینیقی انبںیئ یگ ہك اكروابری ادارے ںیم اكی ای زادئ رٹڈی ویںینین ایس اكروابری اد

 اكروابری ادارے یك رٹڈی ویںینین آرج ےك اسھت یسك اور وینین وك ان ویونینں یك رطف ےس آرج ےك اسھت تفگ و دینش ركےن اك رحتریی اایتخر دںی ای ہی ہك

 یرشح اك نیعت ركےن ےك ےیل ورركز ںیم ےس رہ اكی یك امندنئیگ یك دصیف یتفگ و دینش ركےن وایل رتشمہك میٹ ںیم اےنپ امندنئوں یك رشتك یك دصیف

 ابمہ اافتق ركںیل اور تفگ و دینش ےك لمع ںیم اےنپ اراكن یك امندنئیگ ینیقی انبںیئ۔ ،ےس وج ویںینین ومزوں ںیھجمسرشح ےك اطمقب ای یسك درگی رطےقی 



ن تفگ و دینش ےك ےیل اكی رتشمہك دروخاتس عمج ركاےن رپ اافتق ركےن ںیم اناكم وہ اجںیئ وت وكیئ  (7
 
ی

 

ن

 

ی ن 

 

ٹ

ےنپ اراكن یك اوینین یھب ارگرٹڈی وی

 رطف ےس تفگ ودینش ركیتكس ےہ۔

ے رفقی ےك اپس تفگ و دینش ركےن یك اینپ وخاشہ یك االطع اور ان اعمالمت اك رسہ رفقی وج تفگ و دینش ركان اچاتہ وہ اےس دوو -1 :149آرلكیٹ

 ذرك رك ےك نج رپ وہ ابت ركان اچاتہ وہ رحتریی دروخاتس اراسل ركین اچےیہ۔

 7وخاتس وموصل وہےن  یك اترخی ےك زایدہ ےس زایدہ وہ رفقی ےسجتفگ و دینش ركےن یك دروخاتس ےلم اےس دورسے رفقی وك ذموكرہ در (2

 دونں ےك ادنر اےنپ ومفق ےك ابرے ںیم علطم ركان اچےیہ۔

دونں ےك ادنر اامتجیع اعمدہہ وعض ركےن ےك  14ہقلعتم رٹڈی وینین اور آرج دورسے رفقی یك رطف ےس رحتریی وجاب ےنلم یك اترخی ےك  (3

 دونں ےس اجتوز ہن ركے۔ 30ںی ےگ، رشبہكیط  تفگ و دینش ركےن اك رعہص تفگ و دینش ےك آاغز یك اترخی ےس ےیل كین یتین ےس اامتجیع وسدے ابزی رك

 تفگ و دینش ركےن واےل رفقی اور ان یك اوسییس  اںینشی ارقار ركںی یگ ہك وہ دورسے  رفقی وك ان اعمالمت ےس قلعتم نج رپ تفگ و دینش وہ (4

تفگ و دینش ركےن واےل دوونں  دے ابزی ومزوں ادناز ےس ینیقی انبیئ اجےكس۔ولعمامت رفامہ ركںی یگ اتہك اامتجیع وسیكچ وہ رضوری ادعاد و امشر اور 

 رفقی اینپ اوسییس اونشیں ےس ہی ادعاد و امشر احلص ركےن یك دروخاتس ركےتكس ںیہ۔

ر اامتجیع ربیل اعمدہات رپ انذف المعل رشاطئ اور وقادع ےكاطمقب اامتجیع ا ںیم ذموكتفگ و دینش ےك ےجیتن ںیم ےننب واال اعمدہہ اقونن ذہ -1 :150آرلكیٹ 

 اعمدہات ںیم ررٹسج ركاایاجےئاگ۔

وہ ارگ تفگ و دینش ےس رفوقیں ےكامنیب اعمدہہ  ووجد ںیم ںیہن آات وت ان ںیم ےس وكیئ یھب ےمكحم ےس رحتریی وطر رپ دروخاتس ركاتكس ےہ ہك  (2

 قب انتزہع اك ہلصیف ركےن ےك ےیل رضوری ادقاامت ركے۔اقونن ذہا یك رشاطئ ےك اطم

دطختس دشہ اامتجیع ربیل اعمدہے یك وموجدیگ یك وصرت ںیم اعمدہے ےك دوونں رفقی اعمدہے ےك ااتتخم ےس نیت امہ لبق  اس یك دجتدی  (3

ےلسلس ںیم اعمدہہ وہےن ےك ریغب متخ وہ اجےئ وت ہی اعمدہہ ےك ےیل اامتجیع وسدے ابزی اك اہسرا ےل ےتكس ںیہ۔ اس وصرت ںیم ارگ ااتتخیم دمت دجتدی ےك 

 ریغب زگر رھپ یھب نیت ااضیف ونیہمں كت اكرآدم وہاگ اور اس اعمدہے یك دجتدی ےك ےیل تفگ و دینش اجری رےہ یگ۔ ارگ آرخی رعہص یسك اعمدہے رپ ےچنہپ

قب انتزہع اك ہیفصت ركےن ےك ےیل رضوری ادقاامت ااھٹےن ےك ےیل رحتریی اجےئ وت اعمدہے اك وكیئ یھب رفقی ےمكحم ےس اقونن ذہا یك رشاطئ ےك اطم

 دروخاتس ركے اگ۔

یسك اےسی رفقی رپ وج ان رفوقیں یك رطف ےس دطختس ركے اقونین وطررپ اپدنبی ركان الزم ےك رفنیقی ںیم ےس اامتجیع اعمدہہ  -1 :151آرلكیٹ

 وہاگ۔



ےك امندنئہ اكروابری ادارے ےك امتم ورركز وج اكروابری ادارے ےك ورركز یك اعمدہہ ذہا ےك وعض  اامتجیع اعمدہے ںیم اكی ای زادئ ویوٹنں (2

 اشلم ںیہ۔ ،دصیف یك امندنئیگ ركںی 50ركےن ےك ےیل دقعنمہ اامتجیع تفگ و دینش ںیم مك از مك 

ان امتم ورركز وكرفامہ اكر  احالت رتہب ركے وت ذموكرہ ارگ آرج ان ورركز وك وج رٹڈی وینین ےك رنك ہن وہں اكم ركےن ےك رتہب احالت رفامہ  (3

 ےئك اجںیئ ےگ وجرٹڈی وینین ےك رنك وہں۔

ن آرلكیٹ  -1 :152آرلكیٹ
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ن
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یك امندنئیگ ںیہن ركںیت  ےك ربارب دعتاد  ( ںیم ذموكر دصیفی رشح2)151ارگ اكروابری ادارے ںیم وینین / وی

ن ان ورركز وك وج اكرواب
 
ی

 

ن

 

ی ن 

 

ٹ

اكی یہ ہشیپ وراہن رگوپ ےس ای اعمدہہ ےك تحت اپےئ اجےن واےل  ،ری ادارے ںیم یسك وینین ںیم اشلم ہن وہںوت ہقلعتم وی

زرمہ اجت ےس قلعت ریتھك وہں، اںیہن اشلم ركےن ےك ےیل اعمدہے یك دح ںیم وتعس الےن یك دروخاتس رك یتكس ںیہ۔ ارگ آرج ذموكرہ دروخاتس 

ن وز
 
ی

 

ن

 

ی ن 

 

ٹ

وصتر ایك اجےئاگ ہك  ہی  ارت ےس دروخاتس ركیتكس ںیہ ہك وہ اكروابری ادارے ںیم ہیفخ راےئ امشری ركاےئ اوروك رد رك دے وت ہقلعتم وی

دصیف ےس زایدہ ووٹ اعمدہے یك دح ںیم وتعیس یك امحتی ںیم وہں، رشبہكیط  ووٹ ںیم رشكی اراكن یك  50اعمدہے ںیم امتم وررك اشلم ںیہ ارگ 

دصیف ےس مك ہن وہ، اس دوران وزارت وك ان ورركز یك ارثكتی یك رشتك  60ركےن واےل ورركز یك لك دعتاد ےك دعتاد اكروابری ادارے ںیم اكم 

 ذموكرہ راےئ امشری ںیم ینیقی انبین اچےیہ وج یسك رٹڈی وینین ںیم اشلم ںیہن۔

ووٹ ےك قح ںیم مك ےس مك دراكر ( یك رشاطئ ےك اطمقب اعمدہے یك دح ںیم وتعس 1اس وصرت ںیم ارگ آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ) (2

ن اامتجیع تفگ و
 
ی

 

ن

 

ی ن 

 

ٹ

دینش ںیم رك  احلص ںیہن وہےت وت رھپ اامتجیع اعمدہے ںیم اكروابری ادارے یك حطس رپ امتم وررك اشلم وہں ےگ نج یك امندنئیگ وی

 اعمدہہ ذہا وعض وہاگ۔ یك اینبد رپ ں سج ریہ وہ

ں، ےمكحم ںیم اس اعمدہے یك ررٹسجنشی وہےن وہ اوسییس اںینشی وج اامتجیع اعمدہے ںیم رفقی ہنرٹڈی وینین اوسییس اںینشی،آرج اور ان یك  (3

 ےك دعب ان رفوقیں یك رطف ےس دطختس دشہ دروخاتس دےنی اور ررٹسجنشی ےك ےیل ےمكحم ںیم عمج ركاےن رپ اشلم وہں ےگ۔

 وج اعمدہے ےك انذف وہےن ےك دعب رھبیت وہں۔ یگ ںوہاامتجیع اعمدہے یك رشاطئ اےسی ورركز رپ اقلب االطق  (4

ہلصیف اجری ركے سج ںیم مكح دای اجےئ ہك درج ذلی دہاایت  وزارت وكیئ یھب رفقی وزارت ںیم دروخاتس دے اتكس ےہ ہك  :153آرلكیٹ 

 ۔ایك اجےئےكاطمقب اكروابری ادارے ےك امتم ورركز ای رپولنشیف رٹكیس ےك امتم ورركز وك اعمدہے ںیم اشلم 

وج اجمز وزارت یك رطف ےس ای وزارت ںیم ااحلق ہن رےنھك وایل ےگ اامتجیع اعمدہے ںیم تہب ےس ورركز اور آرج اشلم وہں  -افل 

 ااھتریٹ یك امندنئیگ ےك ےیل ومزوں وصتر ےئك اجںیئ۔

اںیئ وج اعمدہہ ذہا یك رفقی اعمدہہ یك وتعس ںیم ومشتیل یك دروخاتس ورركز ای آرجوں یك اكی ای زادئ اوسییس اںینشی عمج رك -ب 

 وہں۔



 اور ہقلعتم رفوقیں ےس ےہك اگ ہك وہ ان دروخاوتسں ےك شیپ ركےن یك اترخی اگہمكحم، اعمدہہ یك دح ںیم وتعیس یك دروخاتس اك االعن ركے  (2

 شیپ ركںی۔ءدونں ےك ادنر اینپ آرا  30ےك 

 یسك اخص العہق ای وگررنی ںیم اعمدہہ یك وتعس اك نیعت وہان اچےیہ۔آرلكیٹ ذہا یك انبء رپ اجری ركدہ ومشتیل ےك ہلصیف ںیم،  (3

 :اامتجیع ربیل ےك اعمدہہ ںیم درج ذلی یك رصتحی وہین اچےیہ -1 :154آرلكیٹ

 اعمدہہ ذہا ےك رفوقیں ےك انم اور ڈواسیملئ ۔ -افل 

 اعمدہے یك وتعس  -ب  

 انذف وہےن یك اترخی -ج 

 اكی اسل ےس مك ہن وہ۔  اعمدہے اك رعہص، رشبہكیط ہی -د 

 :اامتجیع اعمدہے ںیم درج ذلی ولہپؤں رپ الوگ رشاطئ اشلم وہں یگ (2

 آرج رضحات یك رطف ےس ادا یك اجےن وایل ارجںیت اور ان ےك ےط  ركےن اك اظنم/ ڈاھہچن۔ -اے 

 اوتق اكر، وخنتاہ ایب ایٹھچں، اووراٹمئ یك ارجںیت اور درگی وكیئ وقحق۔ -یب 

  یك )آزامیشئ ( دمترپونشیب -یس 

 اتدیبی وقادع اور زساںیئ۔ -ڈی 

 رپسٹكی اك ااظتنم اور رپولنشیف رٹگننی رپورگام۔ -ای 

 اكم ركےن ےكاحالت اور ہشیپ وراہن افحتظ اور تحص ےس قلعتم اموحل ںیم رتہبی -افی 

 اامتجیع اعمدہے ای اس ےك یسك ےصح اك اجزئہ، رتمیم ای خیسنت  -یج 

  ےك وقحق ۔رٹڈی وینین -اچی 

 ورركز ےك امندنئوں ےك وقحق -آیئ 



 تآرجوں اور ویونینں ےك درایمن اقلعت -ےج 

 اامتجیع اعمدہے ےك افنذ اك رطہقی -ےك 

 انتزہع ےكہیفصت ےك اضہطب اجت -الی 

اشلم ںیہن وہں یگ وج ان وقحق ےس مك رت وہں وج اقونن ذہا ای  رںیت )وتمن(اامتجیع اعمدہے ںیم ورركز وك وہ وقحق اطع ركےن ےك ےیل ابع (3

 یسك درگی اقونن یك رشاطئ یك انبء رپ اطع ےئك ےئگ وہں۔

 وج ان وقحق ےس مك رت وہں وج اامتجیع یگ روزاگر ےك ارفنادی اعمدہوں ںیم ورركز وك  وہ وقحق اطعركےن ےك ےیل ابعرات اشلم ںیہن وہں (4

 ےئكےئگ وہں۔اعمدہے یك انب رپ اطع 

 ات اشلم ںیہن وہں یگ۔راامتجیع اعمدہے ںیم اقونن ذہا یك رشاطئ ےس اصتمدم ابع (5

( دونں ےك ادنر ررٹسج ایك 30اامتجیع اعمدہہ ےمكحمںیم ہقلعتم رفوقیں یك رطف ےس اس ےك شیپ ےئك اجےن یك اترخی ےس  سیت ) :155آرلكیٹ

 ۔درج وہیگاجےئ اگ۔ اامتجیع اعمدہے یك اكی دصتقی دشہ لقن رفامہ یك اجےئ یگ سج رپ اس یك ررٹسجنشی یك اترخی 

ر رپ اعمدہہ ذہا یك رشاطئ ےك اسھت اامتجیع ربیل اعمدہے ںیم اپیئ اجےن وایل ےباقدعایگں  ای ےمكحم وك اعمدہے ےك رفوقیں ںیم رحتریی وط (2

 ( دونں ےك ادنر رہتشم ركین اچںیئہ۔30اقنصئ ےمكحم ںیم اس ےك عمج ركاےئ اجےن یك اترخی ےس سیت )

 امنایں ہگج آوزیاں ركے۔ یسك  م رپاكم ركےن ےك اقم،  آرج وك اچےیہ ہك اےنپ اكروابری ادارے ےس قلعتم اامتجیع اعمدہہ  (3

 اامتجیع اعمدہہ درج ذلی وصروتں ںیم ےس یسك اكی وصرت ںیم وسنمخ ایك اجےئ اگ:  -1 :156آرلكیٹ 

 رفوقیں ےك  ابیمہ اعمدہے یك رو ےس -افل 

 ارگ ہی ہنیعم رعہص ےك ےیل وہ وت اس رعہص ےك ااتتخم رپ  -ب 

ا ف ےس وسنمخ ےئك اجےن رپ اس ےك ااتتخم ےك نیت اسل دعب ارگ اس اك رعہص نیعتم ہن وہیك رط رفقی  اكییسك رفنیقی ںیم ےس  -ج 

 ۔االطع دی یئگ وہ دن لبق 90ای ارگ اس اك رعہص نیت اسولں ےس زادئ وہ، رشبہكیط دورسے رفقی وك اس اعمدہے ےك ااتتخم یك اترخی ےس  وہ 

 رگ اعمدہہ اكروابری ادارے یك حطس رپ وہ۔ا ،اس وصرت ںیم ہك بج اكروابری ادارہ دنب وہ اجےئ -د 



ارگ اكروابری ادارے یك لمكم ای زجوی تیكلم یسك ےئن امكل وك لقتنم وہ ،اكروابری ادارے یك حطس رپ اامتجیع اعمدہہ وسنمخ ںیہن ایك اجےئ اگ  (2

 اجےئ۔

 

 وسوہلاں ابب

 تنحم وشكں ےك ارفنادی ای اامتجیع انتزاعت

اور ورركوں رپ الوگ اقلب  ںوقحق ےك ابرے ںیم یسك انتزےع یك وصرت ںیم وج اقونن ذہا یك رشاطئ اور تنحم وشكانذف المعل  -1 :157آرلكیٹ

اس  رفقی  ای دوونںاالطق درگی وقانین ایانذف المعل یسك اامتجیع ربیل اعمدہے ای اثیثل ےك ےلصیف ےك افنذ ےس دیپا وہےئ وہں وت انتزےع ےك وكیئ یھب رفقی 

اعمہلم ےمكحم ےك اپس ےل اجےتكس ںیہ اور ہمكحم شیپ ےئك ےئگ انتزےع اك ومزوں ہلصیف اس ےلسلس ںیم رحتریی ونسٹ ےك ہمكحم  وكیئ   ےك ےیلانتزےع ےك ہیفصت

ز ای ( دونں ےك ادنر اجری ركے اگ، وخاہ انتزہع وررك اور آرج ےك درایمن ارفنادی وہ ای اكی رطف امتم وررك14وك وموصل وہےن یك اترخی ےك وچدہ )

زےع وك لح ركےن ےك ےیل اظنم وموجد ان یك اوسییس اںینشی وہں، دورسی رطف اكی آرج ای ان یك اوسییس اںینشی وہں اور اامتجیع ربیل اعمدہے ںیم انت

 ہن وہ۔

 ےمكحم اك ہلصیف انتزےع ےك رفوقیں ےك ےیل الزم وہاگ۔ (2

وموضع انتزہع ےس رفقی  ركےن ںیم اناكم وہ اجںیئ ای رفوقیں ںیم ےس وكیئ یك رشاطئ ےك اطمقب ہیفصت 1ارگ رفقی آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف  (3

 ۔ ےہ ہن وہ وت وہ انتزہع ربیل وكرٹ ںیم ہیفصت ےك ےیل ےل اجاتكساور نئمطم  قلعتم ےمكحم ےك ےلصیف ےك دنمراجت ےس اقلئ 

 ادنر ركے یگ اور دعاتل اك ہلصیف رفنیقی ےك ےیل ( دونں ےك30ربیل وكرٹ انتزےع اك ہلصیف اكشتی وموصل وہےن یك اترخی ےس سیت ) -4

 الزم وہاگ۔ وبقل ركان 

، ےمكحم وك انتزےع یك وكیئ انتہع وہ وكیئ  رفقی، وخاہ  وموجدہ وقحق اك انتزہع وہ ای لبقتسم ےك افمدات ےس قلعتم اامتجیع انتزےع اك -1 :158آرلكیٹ

 اذلرك وك ذموكرہ وننشیكفیٹ یك لقن اس انتزےع ےك ہیقب رفوقیں وك شیپ ركان وہیگ۔وموجدیگ اك رحتریی وننشیكفیٹ شیپ ركے اگ او ر ؤمرخ 

 وننشیكفیٹ ںیم درج ذلی ولعمامت اشلم وہں یگ: ہںیم ذموكر 1آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف  (2

 انتزےع ںیم اشلم رفوقیں ےك انم اور ےتپ۔ -افل 

 ت اور اقحقئ۔انتزےع اك وموضع اور اس انتزع اك ببس ےننب واےل احال -ب 



 اایتخر ایك ایگ اضہطب ارگ دایتسب وہ۔ ےیل   ےكانتزےع ےك ےیفصت -ج 

انتزےع رپ ینبم وننشیكفیٹ وموصل وہےن رپ، ہمكحم اےسی اثثل اك رقتر ركے اگ سج اك تنحم وشكں ےك اسملئ لح ركےن ںیم رجتہب  -1 :159آرلكیٹ 

ےیل لح كت  وہ اتہك وہ اضتمد رفوقیں ےك امنیب اثثل اك ركدار ادا ركےن ےك ےیل رفوقیں ےك ہطقن اہےئ رظن اسےنم رےھك اور انتزےع اك ہلصیف ركےن ےك

 اترخی ےئ۔ وہ رفوقیں ےك اسھت االجس ركےن اور ان یك امستع ےك ےیل رضوری رواطب ركے اگ، ذموكرہ االجس ےمكحم وك انتزہع اك وننشیكفیٹ ےنلم یكچنہپ اج

وعض ركےن یك رشاطئ یك دبتیلی ای روزاگر یك یئن رشاطئ  ونں ےس زادئ ںیہن ایك اجےئ اگ ارگ انتزہع آدنئہ ےك افمدات ےك ابرے ںیم روزاگر یكد 5ےس 

 وجتزی ےك ےلسلس ںیم وہ۔

ںیم ذموكر اثثل وك انتزےع ےك وموضع ےس ہقلعتم رجتہب احلص وہ اور اس اعمےلم ںیم اس اك وكیئ افمد ںیہن  1آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف  (2

 تك  یك وہ۔ہن یہ اس ےن یسك رطح اس انتزےع یك اجچن ای اس انتزےع وك لح ركےن یك یسك اكوش ںیم ےلہپ رش ،وہان اچےیہ

اثثل ےك اپس اس انتزےع ےك فلتخم ولہپؤں اك اجزئہ ےنیل ، رفوقیں ےك ہقلعتم داتسوزیات اور انتےع ےك امتم ولہپ اور ووجاہت اور دوونں  (3

 و امشر اور ولعمامت احلص ركےن ےك امتم رضوری اایتخرات وہں ےگ۔ رفوقیں ےس وموضع انتزہع ےس قلعتم ادعاد 

 وہ دقمےم ےك  رفوقیں یك امستع ركے اور انتزےع ےك ہیفصت ےك ےیلاںیہن اعموتن رفامہ ركے۔ انتزےع ےك ہیفصت اثثل وك اچےیہہك (4

 ۔ہی الزم وہاگ ہك وہ اےس یمتح وطر رپ وبقل ركںی یك وصرت ںیم ذموكرہ ہیفصت یك رشاطئ االجس یك روداد ںیم اشلم یك اجںیئ یگ اور امتم رفوقیں ےك ےیل

اہےئ رظن ركےن ںیم اناكم رےہ وت وہ رحتریی وطر رپ انتزےع ےك رفوقیں وك انتزےع ےك ےیفصت ےك ےیلافسراشت شیپ ركے  ارگ اثثل ہطقن (5

 اگ۔

 ارگ انتزےع ےك رفقی اثثل یك رطف ےس رفامہ ركدہ افسراشت وظنمر ركںیل وت اےس اچےیہ ہك اس یك وتقیث اكی رحتریی اعمدہے یك (6

 دوونں رفوقیں ےك دطختس وہں۔وصرت ںیم ركے سج ےك اورپ 

 اثثل یك افسراشت وظنمر ركےل اور دورسا رفقی اںیہن رد رك دے وت وہ رفقی سج ےن افسراشت رد رك دںیرفقی  ارگ رفوقیں ںیم ےس اكی  (7

وہ اانپ ومفق دبتلی   یك ووجاہت ایبن ركے۔ اس وصرت ںیم اثثل رد ركےن واےلرفقی وك اكی دمت دے اگ ہكركےن اےس اچےیہ ہك ذموكرہ رد  وہں 

دن ےسزایدہ ںیہن وہیگ۔ ارگ افسراشت رد ركےن واال رفقی اانپ ومفق دبتلی ركےل اور ان افسراشت وك وظنمر ركےل وت اس یك  3ركےل اور ہی دمت 

ر انتزےع ےك رفوقیں ےك ےیل وتقیث رحتریی اعمدہے یك وصرت ںیم وہیگ سج رپ رفوقیں اور اثثل ےك دطختس وہں ےگ اور اعمدہہ ااجنم دای اجےئ اگ او

 اس اك امانن الزم وہاگ۔



ارگ رفقی اثثل یك رصف دنچ اكی افسراشت وظنمر ركےن رپ اافتق ركںی وت رھپ نج افسراشت رپ اافتق ایك اجےئ  اس یك دصتقی رحتریی  (8

اہن اثیثل ان افسراشت ےك نمض ںیم الوگ وہ یگ نج اعمدہے یك لكش ںیم وہیگ سج رپ رفوقیں اور اثثل ےك دطختس وہں ےگ۔ ہكبج اقونن ذہا یك راضاكر

 ۔وہرپ اافتق ںیہن ایك ایگ 

وطر رپ وكیئ لح ہن ےلكن ای دوونں رفقی اےس زجوی وطر رپ وبقل ركںی وت اثثل اس نمض ںیم اكی وپرٹ ےمكحم وك یلہپ تسشن یك  ارگ اثیثل ےس یلك (9

  رمسی، وجمزہ افسراشت اور دوونں رفوقیں اك ومفق اشلم وہاگ۔دونں ےك ادنر شیپ ركے اگ سج ںیم انتزےع یك 14اترخی ےس 

ں ےك امنیب اثیثل اضہطب اجت یك اناكیم یك وصرت ںیم اثثل رفوقیں وك وشمرہ دے اگ ہك وہ ےمكحم وك رحتریی دروخاتس وقیانتزےع ےك رف (10

 اراسل ركںی ہك وہ انتزہع راضاكراہن اثیثل ےك ذرےعی ےط ركے۔

 زری ےك ےلصیف یك انب رپ اثیثل وكرٹ آدنئہ ےك افمدات ےك ےلسلسںیم انتزاعت اك اجزئہ ےنیل ےك ےیل لیكشت دی اجےئ یگ۔ و -1 :160آرلكیٹ 

 امہ ےك ادنر ركے یگ۔ 2اثیثل وكرٹ انتزےع اك ہلصیف اینپ یلہپ تسشن یك اترخی ےس  (2

 ےك ےیفصت ےك دوراہین ںیم وتعیس رك یتكس ےہ وج دو ااضیف ونیہمں انتزےع ےك رفوقیں ےك اسھت اافتق ركےن ےك دعب، اثیثل یك دعاتل انتزےع (3

 ( ںیم رقمر رعہص ےك ادنر ہن وہےكس۔2ارگ انتزےع اك ہلصیف آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف )،ےس زادئ ںیہن وہیگ 

م داتسوزیات اك اجزئہ ےنیل اك ہلصیف اثیثل یك دعاتل وگاوہں اور امرہنی ےك انتزےع ےس قلعتم ایبانت یك امستع ركےن، انتزےع ےس قلعتم امت (4

 ركے یگ اور انتزےع اك ہیفصت ركےن ےك ےیل رضوری ادقاامت ااھٹےئ یگ۔

ری ركےن اثیثل اك ہلصیف نیت وقنل رپ اجری ایك اجےئ اگ،رہ رفقی وك اكی لقن ےلمیگ اور رسیتی لقن ےمكحم وك انتزےع یك افلئ ےك رمہاہ  ہلصیف اج (5

 زایدہ نیت دونں ےك ادنر یجیھب اجےئ یگ۔یك اترخی ےس زایدہ ےس 

( دونں ےك ادنر ررٹسج ركے اگ۔ وكیئ یھب رفقی 30زایدہ ےس زایدہ سیت )ےس  ہمكحم ےلصیف وكاس اثیثل ےكےلصیف ےك وموصل وہےن یك اترخی  (6

 ای ان ےك امندنئے اس ےلصیف یك لقن اس یك ررٹسجنشی یك اترخی احلص ركےتكس ںیہ۔

یك اترخی وقیں ںیم ےس وكیئ اثیثل یك دعاتل ےك ےلصیف وك ربیل وكرٹ ےكاسےنم ےلصیف ےك رحتریی وننشیكفیٹ وموصل وہےن  اس انتزےع ےك رف (7

از دونں ےك ادنر ےلصیف ںیم نیگنس یطلغ یك وصرت ںیم ای ان اكررواویئں ںیم یسك نیگنس یطلغ یك وصرت ںیم جنلیچ ركاتكسےہ سج ےس ےلصیف اك وج 14ےك 

دہے یك دحود ےس وہ ای ارگ ہلصیف یسك رحتریی وبثت ےك ریغب اجری ایك ایگ وہ ای یسك اكدعلم اور ابلط اعمدہے یك اینبد رپ اجری ایك ایگ وہ ایہلصیف اعم اتمرث وہ راہ

 ابرہ اقحقئ رپ اصدر ایك ایگ وہ۔

 س اك امانن الزیم وہاگ۔اثیثل یك دعاتل اك ہلصیف ےمكحم ںیم اس یك ررٹسجنشی وہ اجےن ےك دعب دوونں رفوقیں رپ ا (8



 رپ وہاگ۔یك اكرروایئ  رعایق رپورجیس وكڈ اك االطق اثیثل یك دعاوتلں یك لیكشت، لمع اور ہلصیف اسزی (9

 آدنئہ ےك افمدات ےس قلعتم اامتجیع انتزےع اك ہیفصت درج ذلی دقمامت ںیم اثیثل ےك ذرےعی ایك اجےئ اگ: -1 :161آرلكیٹ

 ےع وك اثیثل ےك ےیل ےنجیھب رپ اافتق ركںی۔زقی انتارگ انتزےع ےك امتم رف -افل 

رٹڈی وینین یك دروخاتس رپ ای انتزےع ےك رفوقیں ںیم ےس یسك اكی یك دروخاتس رپ، ارگ انتزہع تفگ و دینش ای ذموكرہ ویونینں ےك  -ب 

 امندنئہ ورركز ےك ےلہپ اامتجیع اعمدہہ یك وسمدہ اسزی ےك ابرے ںیم وہ۔

رسوس ےس قلعتم وہ سج یك یلطعم ےس وپری آابدی ای اس ےك یسك ےصح یك زدنیگ، كلبپ یٹفیس ای تحص وك رطخات  ارگ انتزہع یسك -ج 

 القح وہں۔

ےك وزارت وك اچےیہ ہك وہ ربیلیك ااہتنیئ امندنئہ  اوسییس اونشیں اور آرجوں یك ااہتنیئ امندنئہ اوسییس اونشیں ےك وشمرے ےس آرلكیٹ ذہا  (2

 ارگاف )ج( ںیم ذموكرہ اخص رسوزس اك نیعت ركے۔( ےك ریپ1ریپارگاف )

( ےك ذیلی ریپارگاف )ج( ںیم ذموكر اینبدی رسوزس ےك ےلسلسںیم اعمدہہ ركےن ںیم 1ارگ انتزےع ےك رفقی آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف ) (3

 ركےن ےك ےیل ذموكرہ دروخاتس وموصل وہےن یك اناكم وہ اجںیئ وت وزارت انتزےع وك ےیفصت ےك ےیل ربیل وكرٹ ےجیھب یگ اور دعاتل انتزےع اك ہلصیف

 وٹنھگں ےك ادنر اجزئہ ےنیل یك اترخی رقمر ركے یگ۔ 48اترخی ےك 

 دونں ےك ادنر انتزےع اك ہیفصت ركے یگ۔ 7رعہص ےك اخہمت یك اترخی ےك  ركدہ ںیم ایبن 3ربیل وكرٹ آرلكیٹ ذہا ےك ریپارگاف (4

اور اس روز سج دن اےس  ےك اسےنم وننشیكفیٹ یك اترخی (cassation)دعاتل  ، ےلصیف یك وسنمیخ یك دعاتل یك رطف ےس اصدر ہلصیف (5

 دونں ےك ادنر جنلیچ ایك اجےكس اگ۔ 15 ،اجےئ رہتشم وصتر ایك

اس  دونں ےك ادنر ركے یگ بج اےس 15اس جنلیچ دشہ ےلصیف اك ہیفصت اس اترخی ےك  (casssation)دعاتل ےلصیف یك وسنمیخ یك  (6

 اور اس اك ہلصیف یمتح وہاگ۔وہ  دعاتل ےك اسےنم دارئایك ایگ 

ارگ لبقتسم ےك افمدات ےك ےلسلس ںیم انتزےع ےك ہیفصت ےك ےیل اكرروایئ اعمدہہ كت ےچنہپ ریغب متخ وہ اجےئ وت رٹڈی وینین ای ورركز  -1 :162آرلكیٹ

 اراكن ےك ہشیپ  وراہن، اعمیش اور امسیج افمدات اك دافع ركےن ےك ےیل رپانم ےك بختنم دشہ امندنئے، یسك رٹڈی وینین یك دعم وموجدیگ ںیم اےنپ

 ڑہاتل اك اہسرا ںیل ےگ ارگ انتزہع ےك ہیفصت ےك رطےقی اعمدہہ كت ےنچنہپ ںیم اناكم وہ اجںیئ۔



 ںیہامندنئے وجڑہاتل رپاجان اچ دشہاكروابری ادارے ںیم رٹڈی وینین یك دعم وموجدیگ یك وصرت ںیم رٹڈی وینین ای ورركز ےك اےسی بختنم  (2

 انجیھب وہاگ۔،رحتریی وننشیكفیٹ ذموكرہ ڑہاتل یك اترخی ےس مك از مك است روز لبق  ،وزارت وك اور دورسے رفقی وك ،اںیہن

 ذرك ایك اجےئ۔اك وننشیكفیٹ ںیم ڑہاتل یك ووجاہت اور اس ےك ےیل رقمر ایك ایگ وتق  (3

 ۔اگ ایك اجےئ ےك اجزئہ ای اس ںیم رتمیم ےك ےیل ڑہاتل اك االعن ںیہن یسك اامتجیع اعمدہے یك رشاطئ (4

 ڑہاتل رپانم وہ۔ (5

 رٹڈی وینین ڑہاتل اك االعن ںیہن ركیتكس بج كت اقونن ذہا یك رشاطئ ےك اطمقب ہیفصت یك اكرروایئ متخ ہن وہیئ وہ۔ اشلم انتزےع ںیم  (6

ی ادارے ںیم ڑہاتل اك االعن ںیہن ركںیتكس سج ںیم اكم ںیم لطعت ےسالمزنیم یك زدنیگ، كلبپ اكروابراےسی  ورركز اور ان یك رٹڈی ویںینین  (7

 ھتلیہ وك رطخہ القح وہ۔

ڑہاتل رپےئگوہےئورركز اكم ركےن یك آزادی ای وكیئ ااسی لعف ااجنم دےنی یك آزادی ںیم راكوٹ ںیہن ڈال ےتكس سج ےس یسك دورسے وررك  (8

وك اكم ركےن یك ہگج اور اانپ ومعمل اك اكم ركےن ںیم راكوٹ اك اسانم ركان ڑپے وخاہ ااسی یسك لعف، دیكمھ ، دشتد، الخف ورزی ای آرج ای اس ےك امندنئے 

 ےك ذرےعی ایك اجےئ ای اكم ركےن یك ہگج رپ ہضبق رك ےك ای رپارپیٹ وك اصقنن اچنہپ رك ایك اجےئ۔

 ےك دوران اقلعتت ںیم ڑہاتل ےك رعہص ےك دوران دماتلخ ہن آےئ۔ اكم  درایمن آرج اور ورركز ای ان ےك امندنئوں ےك -1 :163آرلكیٹ 

وكیئ زسا اعدئ ںیہن ركے اگ ارگ ہی اقونن ذہا یك لیمعت ےك اطمقب  ،ڑہاتل رپ وہےن ای ڑہاتل ےك ےیل البوا دےنی یك وہج ےس ، ورركز رپ ،آرج (2

 وہ۔

 ریض اینبد رپ درگی ورركز وك اعتسمر ںیہن ےل اگ۔آرج ڑہاتل رپ اجےن واےل ورركز یك ہگج لقتسم ای اع (3

یلك ای زجوی دنبش ای اس ےك مجح ای رسرگیم ںیم یمك یك دروخاتس ںیہن یك  آرج انتزےع ےك ہیفصت ےك رمالح ےك دوران اكروابری ادارے  (4

 دے اتكس۔

 ۔وہاگ ڑہاتل ےس اعمدہہ روزاگر لطعم وہاگ رگم وسنمخ ںیہن (5

ل ےك دوران، وزارت رفوقیں یك وموجدیگ ںیم انتزےع ےك لح ےك ےیل االجس اك ااقعند ركیتكس ےہ۔ ریغ احرض رفوقیں وك ڑہات -1 :164آرلكیٹ 

 الھك دانیر ےس زادئ ںیہن وہاگ۔  5رجامہن ایك اجےئ اگ وج اكی الھك دانیر ےس مك ںیہن وہاگ  اور 



 ڑہاتل اجری رےنھك ےس ںیہن روےك اگ۔االجس ای االجس اك البوا ورركز اور ان یك رٹڈی ویونینں وك  (2

  



 وہاں ابب رتس

 اایتخر امستع تنحم

 ںیم اكی ےس زادئ ربیل وكرسٹ درج ذلی رطےقی ےس اقمئ یك اجںیئ یگ:)وگررنٹی( رہ وگررنی  :165آرلكیٹ 

 یك دصارت ركےنواےل جج یك افسرش رپ  اكی انزمد جج۔ (appeal)رپسمی وجڈلشی وكلسن ےك رسرباہ یك رطف ےس دعاتل رماہعف  (1

 امندنئیگ ركات وہ۔ ااہتنیئ ورركز یك رنجل ڈیفرنشی  اك اكی امندنئہ وج ورركز یك  (2

 امندنئیگ ركات وہ۔ ااہتنیئ  آرجوں یك ڈیفرنشی اك اكی امندنئہ وج آرج رضحات یك (3

 اایتخر امستع احلص وہاگ: درج ذلی ےك ےلسلس ںیموك ربیل وكرسٹ  -1 :166آرلكیٹ 

اقونن ذہا ںیم ذموكر دویاین اور زعتریی دوعٰی اجت ، اعمالمت اور انتزاعت، ورركز یك نشنپ اور وسلش وكیسریٹ اور درگی اقونن  -افل 

 اسزی۔

یلہپ  دیگ ںیمربیل وكرسٹ ےك اایتخر امستع ںیم آےن واےل دوعٰی اجت ےك ےلسلس ںیم اعریض ےلصیف اورربیل وكرٹ یك ریغ وموج -ب 

 وك اایتخر امستع احلص وہاگ۔ (رفٹس ااٹسنسن وكرٹ) رظن شیپ ركےن وایل دعاتل 

 وكیئ دوعٰی اجت اور درگی اعمالمت وج اقلب االطق وقانین ےك اطمقب ربیل وكرٹ ےك اایتخر امستع  ںیم آےت ںیہ۔ -ج 

 ں ےس ٰینثتسم وہں ےگ۔وررك، وج دمیع وہ ای اس یك رٹڈی وینین دوعٰی دارئ ركاےن یك وسیف (2

 ربیل دوعٰی اجت ، رضوری دوعٰی اجت وصتر ےئك اجےت ںیہ۔ (3

اقونن ذہا یك رشاطئ ےك اطمقب آرجوں ےك الخف ربیل وكرسٹ یك رطف ےس اعدئ ركدہ رجامےن ورركز نشنپ اور وسلش وكیسریٹ ڈنف ںیم اجںیئ  (4

 ےگ۔

ںیم اكی ادارہ لیكشت دای اجات ( cassationوكرٹ آف  ہلصیف وسنمیخ یك دعاتل ) رپسمی وجڈلشی وكلسن یك ےلصیف یك انبء رپ :167آرلكیٹ 

 ےہ۔ادارہ  ےہ ےسج ربیل وكرٹ ےس وموسم ایك اجات ےہ، وج اقونن ذہا  ںیم رقمر ركدہ اچرہ وجویئں اك اجزئہ ےنیل اك ااچنرج 



یك وصرت ںیم دای اجےن واال ہلصیف ےك وطر رپ اچرہ وجیئ ےك ذرےعی ربیل وكرٹ یك رطف ےس دےیئ اجےن واےل ےلصیف وك دعم ریپوی  -1 :168آرلكیٹ 

ےك اسےنم یك اجیتكس ےہ اور دقمہم یك ركمر امستع یك اجیتكس ( cassationوكرٹ آف  ہلصیف وسنمیخ یك دعاتل ) جنلیچ ایك اجاتكس ےہ، سج یك الیپ

 ےہ۔

ےك اسےنم اس ےك وننشیكفیٹ یك اترخی ( cassationوكرٹ آف  اتل )ہلصیف وسنمیخ یك دع ربیل وكرٹ یك رطف ےس دای اجےن واال ہلصیف (2

 دن ےك ادنر جنلیچ ایك اجاتكس ےہ۔ 30ےك دعب 

ونن وسنمخ ركے یگ اور انشل اك ہلصیف اق اےس  جنلیچ ےئك ےئگ ےلصیف یك وتقیث ركے یگ ای( cassationوكر  ٹ آف ہلصیف وسنمیخ دعاتل ) (3

 ذہا یك رشاطئ ےك اطمقب دے یگ۔

وكیئ صخش سج ےك الخف اس یك دعم احرضی ںیم ہلصیف دای ایگ وہ وہ ربیل وكرٹ یك رطف ےس اصدر ےئك ےئگ ےلصیف وك اس اك وننشیكفیٹ اجری  (4

 دونں ےك ادنر جنلیچ ركاتكس ےہ۔ 10وہےن یك اترخی ےك 

۔ ارگ ایگ وہ  بج ہلصیف یمتح وصرت ںیم آدونں ےك ادنر ركے اگ 60آرج اس الخف ورزی ےك ارثات یك االصح اس اترخی ےك  :169آرلكیٹ 

 ایئ اجےئ وت زساںیئ اقونن ذہا یك رشاطئ یك انب ء رپ دینگ وہ اجںیئ یگ۔الخف ورزی درہ

 ااھٹروہاں ابب 

 ومعیم اور یمتح رشاطئ

رضحات اور رٹڈی ویونینں ےك  ںیم وموجد ورك ڈاپیرٹنمٹ وج یسك العےق ںیم اشلم ہن وہں آرجوگررنسٹی العوقں اور وگررنویں  -1 :170آرلكیٹ 

رپ ینبم اسھت رطب ےك ذرےعی رہ وررك وك تفم ورك اكرڈ وزارت یك رطف ےس ایتر ركدہ اكی ومعیم ومنےن ےك اطمقب رفامہ ركںی ےگ، وج وقیم ڈاٹی سیب 

ری اور ورركز ےك نشنپ اور وسلش وكیسریٹ ۔ ورك اكرڈ رپ وررك یك اكی احہیل وصتیگ سج ںیم اس ےك راكیرڈ یك اینبدی ولعمامت ررٹسجڈ وہںاور  وہں ےگ 

وہاگ اور اس اكرڈ رپ ےمكحم ےك رسرباہ ےك  درج  ےك اقونن ےك تحت ای اس ےك دبل ںیم یسك درگی اقلب االطق اقونن ےك تحت ورركز اك وسلش وكیسریٹ ربمن

 رہم اور دطختس وموجد وہں ےگ۔

رٹنمٹ وك واسپ ركے اگ بج اس اك رساكری ےمكحم ای كلبپ رٹكیس ای یسك مین رساكری وررك اقونن ذہا ےك تحت اجری دشہ ورك اكرڈ ورك ڈاپی (2

ےك ہك  ےبعش ںیم لقتسم ےلمع ےك وطررپ رقتر وہ اجےئ۔ وہ اےنپ ےمكحم وك اس نمض ںیم اینپ ربیل رسوس ےك اسحب اتكب ےك ےیل االطع دے اگ  زجب اس

ار انہم شیپ ركے اگ۔  سج ںیم وہ دصتقی ركے اگ ہك اس ےن اس ےس ےلہپ یسك درگی رفقی ےك اس اك رقتر یلہپ ابر وہا وہ۔ اس وصرت ںیم وہ اكی ارق

 ےیل اكم ںیہن ایك۔



 درج ذلی وقانین اور ےلصیف وسنمخ ےئك اجےت ںیہ: :171آرلكیٹ 

 ۔64ء اك اقونن ربمن 1983، یجن ےبعشںیم ورك اكرڈ یك وسنمیخ، 30ء اك اقونن ربمن 1998 (1

انابغل ارفاد ےك روزاگر یك ااجزت دی یئگ ےہ وج  اےسی اس رقارداد ےك تحت  1990/09/09ومرہخ  368االقنیب امكڈن وكلسن رقارداد  (2

 ۔مك ہن وہںاسل یك رمع ےس 12یجن ، مین رساكری اور وكارپوٹی رٹكیس ںیم 

راٹیرئٹنم ےك دصقم ےك ےیل ےشیپ یك یلمع قشم ےك رعہص ، ہی رقارداد  1980/04/27ومرہخ  600االقنیب امكڈن وكلسن رقارداد ربمن  (3

 اك اسحب ہن رےنھك ےك وموضع رپ ےہ۔

ےہ ہك سج اك اسحب  ہی رقارداد ہشیپ وراہن رپسٹكی ےك رعہص اك اسحب رےنھك ےك ابرے ںیم،  1980/07/05ومرہخ  1057رقارداد  (4

 ء رپ اگلای اجاتكس ےہ۔یك انب رعب رہشویں یك وخنتاہ ےك نیعت ےك ےیل انذف المعل وقانین

 2004/05/30ومرہخ  89وكنشیل ااھتریٹ آرڈر ربمن  (5

 ء یك رقارداد۔1989اسل  (6

رپ اجری ركدہ اضہطب اجت، دہاایت اور دایلخ  ءوسنمخ ایك اجات ےہ اور ذموكرہ اقونن یك انب 71اقونن تنحم ربمن  480ء اك 1970 :172آرلكیٹ 

  اس دح كت انذف رںیہ ےگ

 

ز

 

ن

 

 س
لی

وہ اقونن ذہا ےس اصتمدم ہن وہں بج كت ہك اںیہن یئن رشاطئ ےسدبتلی ںیہن رك دای اجات ایوسنمخ ںیہن رك دای  ہك  روگی

 اجات۔ 

 وعض ركے اگ۔ وزری  تل ےك ےیلدہاایت اور دایلخ اضہطب اجت اقونن ذہا یك رشاطئ ےك افنذ ںیم ومش :173آرلكیٹ 

  دن ںیم انذف وہ اجےئ اگ۔ 90 ابطتع یك اترخی ےك اقونن ذہا رساكری رجدیے ںیم اس یك :174آرلكیٹ 



 اایتخر اطع ركےن یك ووجاہت

میلست ركےت وہےئ ہك المزتم ركان امتم رعایق ابدنشوں اك قح ےہ سج ےك اطمقب وہ اشدنار  اےس  دوتسر ںیم ایبن اوصولں یك وتقیث ركےت وہےئ اور

عمطم رظن وعیس رت امسیج امضوتنں یك رفایمہ ركان اور ااسی اقونن رمبت ركان ےہ سج ےس   ےك ۔ وچہكن رایتسںیكسزدنیگ رسب ركےن یك امضتن احلص رك

رایتس رٹڈی ویںینین اور رپولنشیف ڈیفرزنشی لیكشت دےنی اور ان ںیم رشتك ركےن ےك  ذہلا  ورركز اور آرجوں ےك امنیب اعمیش اینبد رپ قلعت اوتسار وہ ۔ 

رعاق ےن یئك رعب اور نیب االوقایم ربیل اثیموقں رپ دطختس رك رےھك  ںیہ اور ان اثیموقں اور اعمدہوں یك رشاطئ ےك قح یك امضتن دیتی ےہ اور اس ےیل ہك 

اكیف رعہص  اك وجاز ( 71ء ےك اقونن ربمن )1987اطمقب اقونن انبےن اور اس اقونن ےك ےئن اوصولں اور رشاطئ وك اعتمرف ركاان رضوری ےہ اور وچہكن 

نیب وہ اكچ ےہ اور وچہكن اس اقونن یك زایدہ رترشاطئ وموجدہ رمےلح یك ونتیع ےك انمیف ںیہ اور وكحتم وہمجرہی رعاق یك رطف ےس وتقیث ركدہ متخ   ےلہپ

 ےك االوقایم ایعمرات تنحم ےس اصتمدم ںیہ، وچہكن ورك رچلك اور االخایقت ےك رفوغ یك اكوںیش اكم ےك اشدنار اموحل ےك اینبدی وقحق و رفاضئ

ںیم وررك  درایمن مہ آیگنہ اور رطب ینیقی انبےن ےك ےیل رضوری ںیہ، وچہكن راییتس رسوزس ںیم ورركز ےك ےیل اقونین ظفحت رضوری ےہ اور كلبپ رٹكیس

نیب االوقایم  رٹنكٹكی یك اینبد رپ رھبیت ےئك اجےت ںیہ اور ان ےك اعمدہایت وقحق اطع ركےن ےك ےیل ان یك رسوس یك امضتن رفامہ ركان رضوری ےہ،

یك ربجی اثیموقں اور اعمدہات ےك اطمقب اقلعتت اوتسار ركےن اور رٹڈی وینین ےكوقحق اك ظفحت ان نیب االوقایم اعمدہات ںیم طبضنم ےہ ،  رہ مسق 

ولسك ےس ظفحت ان اعمدہات اك امكےن ےك دوران اایتمزی  روزی تقشم، اچڈلئ ربیل، اسكیں وخنتاہ ےك وصحل اك قح اور روزاگر ےك ےیل مك ےس مك رمع اور 

ےك اوصولں وك  ہصح ےہ اور ہشیپ وراہن رٹگننی اور ہشیپ وراہن وطر رپ روزاگر ےك وصحل ےس لبق مظن و طبض اور ازرس ون رٹگننی اك وصحل، اامتجیع اعمدہے

ورركز انابغل ارفاد اور رعاق ںیم وموجد ریغ ویكلمں  نیعت رضوری ےہ، وخانیت ور وقحق اكاہشیپ وراہن رٹگننی ےك احلظ ےس ورركز اور آرجوں یك ذہم داری 

وری ےہ، ےك روزاگر وك اضہطب ںیم الان رضوری ےہ، ورركز ےك اواقت اكر، ان یك ارجت اور ان یك  رتصخ اك نیعت ركان احہیل اقونن اسزی ےك اطمقب رض

یك وحہلص ازفایئ ركےن ےك ےیل، یسك اكی رٹڈی لمع ور دواتسہن ےیفصت ےك اقونن ےك  اطمقب رضوری اچرہ وجیئ اك اہسرا ےنیل ےس لبق تفگ و دینش، اثیثل ا

اور آرج رضحات ےك درایمن دیپا دشہ ارفنادی اور اامتجیع انتزاعت ےك ہیفصت ےك رطہقی اكر اك نیعت ركان رضوری ےہ اور امتم رٹڈی ویزنین  وینین ای زایدہ 

اصدر ركدہ ےلصیف ےك الخف اچرہ وجیئ اك اقلب لمع رطہقی ڈوھڈنان  یك اجبن ےسر ان یك اتیلہ اور ان ںیم ربیل وكرٹ اك ایقم ركان او وگررنسٹی  وگررنویں

 رضوری ےہ، ذہلا اس اقونن اك افنذ لمع ںیم الای ایگ۔

 

 

 


