
ءۺ۱۹۷۴(دورسیۺاالصاحت)وصابیئۺزریِۺاایتخرۺابقیلئۺالعہقۺاجتۺوقانینۺاکۺاالطقۺ

ءۺII ۱۹۷۴ربیخوتخپوخناۺاضہطبۺربمن

 رہفتس

 ۔دیہمتۺاقونم

 داعفت

 رصتخمۺونعام،ۺوتعسۺاورۺآاغز۔ .۱

رعتافیت۔ۺ .۲

وصخمصۺوقانینۺیکۺرتچاك،ۺدری،ۺاکالل،ۺوساتۺاورۺامالڈنکۺےکۺوفحمظۺالعہقۺاجتۺںیمۺافنذ۔ۺ. ۳

زسکیٹۺیکۺادایگیئۺیکۺاترخیۺوریغہ۔ۺ. ۴

اپورزۺوکۺاامعتسكۺرکےنۺاکۺاایتخرۺوریغہ۔ۺ. ۵

صیخشتۺ،ۺعمجۺاورۺزسکیٹۺیۺروکریۺوریغہ۔ۺ. ۶

انک۔ۺ. ۷
ُ
وصخمصۺوقانینۺرپۺلمعۺدرآدمۺر

 ڈیشوك

 

 

 

 

  



ءۺ۱۹۷۴(دورسیۺاالصاحت)وصابیئۺزریِۺاایتخرۺابقیلئۺالعہقۺاجتۺوقانینۺاکۺاالطقۺ

ءۺII ۱۹۷۴ربیخوتخپوخناۺاضہطبۺربمن

 ] ء۱۹۷۴ۺِۺیئم،ۺ۲۰[

 اکیۺ

 اقونمۺ/اضہطب/روگینشیل

 وصخمصۺوقانینۺوکۺوصابیئۺزریِۺااظتنلۺۺرتچاك،ۺدری،ۺاکالل،ۺوساتۺاورۺامالڈنکۺانپیئۺالعہقۺاجتۺںیمۺالوگۺرکےنۺےئلیکۺ۔

وضاطبۺوصابیئۺااظتنیمۺابقیلئۺالعہقۺاجتۺرتچاك،ۺدری،ۺ/اہجںۺکتۺانمبسۺےہۺوصخمصۺوقانین

وۺےیکۺاجےتکسۺںیہ۔ۺ
ُ
اکالل،ۺوساتۺاورۺامالڈنکۺےکۺالعوقںۺکتۺالگ

ۺِۺآنیئۺاالسیمۺوہمجرہیۺاپاتسکمۺاتہکۺےہۺہکۺوصہبۺاکۺوگررنۺدصرۺ۲۴۷ۺِۺآرلکیٹۺ۴اورۺاسیجۺہکۺالکز

یکۺیگشیپۺااجزتۺےکۺدعب،ۺۺوصابیئۺایلبمسۺےکۺیسکۺاعمےلمۺےکۺاقونمۺاسزیۺۺوصابیئۺایلبمسۺےکۺوحاےلۺےسۺ

 وصابیئۺااظتنیمۺالعاقیئۺالعےقۺایۺاسۺےکۺیسکۺہصحۺےئلیکۺاضہطبۺانبۺاتکسۺےہ۔

ابۺاےئلسۺامۺےطۺدشہۺاایتخراتۺوکۺاامعتسكۺںیمۺالےتۺوہےئۺربیخوتخپوخناۺاکۺوگررنۺدصرۺیکۺ

 ااجزتۺےسۺدنمرہجۺذلیۺاضہطبۺانباتۺےہ۔

 دیہمتۺاقونم

ءۺ۱۹۷۴اضہطب/اضہطبۺوصابیئۺااظتنیمۺابقیلئۺالعاقیئۺاقونم/اقونم/ہیۺروگینشیل (۱) .۱

الہکایۺاجاتۺےہ۔ۺ

اسۺاقونمۺاکۺاالطقۺوصابیئۺزریِۺااظتنلۺابقیلئۺالعہقۺاجتۺرتچاك،ۺدری،ۺاکالل،ۺوساتۺ (۲)

اورۺامالڈنکۺےکۺوفحمظۺانپیئۺاجتۺرپۺوہاتۺےہ۔ۺ

 ہیۺاقونمۺوفریۺوطرۺرپۺانذفالمعلۺوہاگ۔ (۳)

رصتخمونعام،ۺوتعسۺاورۺ

 آاغز

- اتوہکیتقۺوکیئۺزیچۺسفنۺومضممۺایۺایسقۺوۺابسقۺےکۺانمیفۺہنۺوہ،ۺاسۺاضےطبۺںیم، .۲

 ےسۺرمادۺوصہبۺربیخوتخپوخناۺیکۺوکحتمۺےہ؛ۺاور" وگرٹنمن" (أ )

 ےسۺرمادۺاسۺاضہطبۺاکۺڈیشوكۺےہ۔" ڈیشوك" (ب )

 رعتافیت

ۺِۺںیمۺۺوصہبۺربیخوتخپوخناۺںیمۺاسۺاضےطبۺےکۺانذفالمعلۺ۲وصخمصۺوقانینۺوجۺڈیشوكۺےکۺاکملۺ .۳

ۺِۺںیمۺدرجۺںیہ،ۺامتلۺ۳وہےنۺےکۺوفراًۺدعبۺرتمیمۺاورۺاٰینثتسۺارگۺوکیئۺوہۺوتۺاسۺوکۺدمرظنۺرےتھکۺوہےئۺوجۺہکۺاکمل

روزلۺافسراشتۺاورۺااکحامتۺوجۺیھبۺانبےئۺایۺاجریۺےئکۺاجںیئۺےگۺ،ۺوصابیئۺزریِۺااظتنلۺابقیلئۺالعہقۺاجتۺ

رتچاك،ۺدری،ۺاکالل،ۺوساتۺاورۺامالڈنکۺےکۺانپیئۺالعہقۺاجتۺرپۺامۺاکۺاالطقۺوہاگ۔ۺ

وصخمصۺوقانینۺاکۺرتچاك،ۺ

دری،ۺاکالل،ۺوساتۺاورۺامالڈنکۺ

ےکۺوفحمظۺانپیئۺالعہقۺاجتۺۺ



امتلۺوصحمالت،ۺاُرجت،ۺرفاضئ،ۺوُچیگنۺایۺوابجۺاالداۺزادئۺروقامتۺیسکۺیھبۺاقونم،ۺاضہطبۺۺ .۴

االعہیمۺایۺمکحۺےکۺتحتۺوجۺالوگۺےیکۺےئگۺںیہۺوہۺاسۺاقونمۺےکۺآاغزۺےسۺوابجۺاالداۺوہےگنۺاورۺہیۺ

ءۺ۱۹۷۴-۱۹۷۳وصحمالت،ۺاُرجت،ۺوُچیگنۺاورۺزادئۺروقامتۺلمکمۺامیلۺاسكۺےسۺقلعتۺرےتھکۺںیہ،ۺیفیفخت

ےکۺامیلۺاسكۺمہۺدقمارۺفیفختۺےکۺےلہپۺالوگۺوہاگ۔ۺ

وصحمالتۺیکۺووصیلۺاکۺہطقنۺ

آاغزۺوریغہۺ

ۺایۺمکحۺےکۺتحتۺوکیئۺاطتق،ۺدختم .۵ رفضۺیبصنمۺایۺڈوییٹۺوکۺ/اہجںۺیسکۺاقونم،ۺاضہطب،ۺاالعیمے

اداۺرکانۺوہۺایۺدکبسوشۺوہانۺوہۺیسکۺصخشۺایۺدہعہۺدارۺےنۺوتۺایسۺاطتق،ۺرفضۺیبصنمۺایۺڈوییٹۺوکۺااسیۺصخشۺایۺدہعہۺ

رجدیےۺںیمۺانیعتتۺرکےۺیگ۔ۺ/دارۺایسۺرطحۺاامعتسكۺرکےۺاگۺےسیجۺہکۺوکحتمۺرساکریۺزگٹ

اطتقۺوکۺاامعتسكۺرکےنۺاکۺ

اایتخرۺوریغہۺ

اہجںۺیسکۺاقونم،ۺاضہطب،ۺاالعہیمۺایۺمکحۺےکۺتحتۺوکیئۺرطہقیۺاکرۺوصحمك،ۺسیف،ۺڈوییٹ،ۺوُچیگنۺایۺ .۶

زادئۺروقامتۺیکۺصیخشت،ۺعمجۺاورۺووصیلۺاکۺرقمررکدہۺرطہقیۺاکرۺےکۺاطمقبۺایکۺاجےئۺاگۺوتۺااسیۺوصحمك،ۺ

اُرجت،ۺڈوییٹ،ۺوُچیگنۺایۺزادئۺرمقۺیکۺصیخشت،ۺعمجۺاورۺووصیلۺایسۺادنازۺےسیجۺوکحتمۺرساکریۺ

رجدیےۺںیمۺاشعئۺرکےۺیگ۔ۺ/زگٹ

وصحمالتۺوریغہۺیکۺصیخشتۺ،ۺ

عمجۺاورۺووصیلۺ

اضہطبۺےکۺافنذۺےکۺوفراًۺدعبۺیسکۺذتمرکہۺالعہقۺاجتۺںیمۺوکیئۺاقونمۺ/ارگۺاسۺۺاقونم (۱) .۷

رمسۺایۺرواجۺوجہکۺاقونمۺیکۺتیثیحۺراتھکۺوہۺاورۺاقونمۺےسۺاطمتقبۺراتھکۺوہۺاسۺاضےطبۺےکۺتحتۺامۺ

و
ُ
اضہطبۺےکۺافنذۺرپۺامۺالعہقۺ/انذفۺوہےتۺوہںۺوتۺااسیۺاقونمۺرمسۺایۺرواجۺاسۺاقونم/ العہقۺاجتۺرپۺالگ

اجتۺےسۺرتکۺوہاجںیئۺےگ۔ۺ

ںیمۺارثۺںیہنۺرکےۺاگ۔ۺ (۱)ذیلیۺدہعف (۲)

 ذگہتشۺلمعۺارثۺیسکۺیھبۺاےسیۺاقونمۺرمسۺایۺرواج؛ۺای (أ )

یسکۺوصحمكۺیکۺووصیلۺاُرجت،ۺڈوییٹ،ۺوُچیگنۺایۺزادئۺروقلۺیکۺووصیلۺیسکۺ (ب )

اقونمۺرمسۺایۺرواجۺایۺاسۺاضہطبۺےکۺافنذۺےسۺےلہپۺاورۺوکیئۺااسیۺوصحمك،ۺ

( ۱)اُرجت،ۺڈوییٹ،ۺوُچیگنۺایۺزادئۺروقلۺیھبۺاقِلبۺووصیلۺوہےگنۺارگذیلیۺدہعف

 اکۺافنذۺہنۺوہاۺوہ؛ۺای

وکیئۺرُجامہن،ۺطبضۺدشہۺزیچۺایۺزساۺوجۺیسکۺرُجلۺیکۺوہجۺےسۺیسکۺاےسیۺۺاقونم،ۺ (ج )

 داتسوزیۺرمسۺایۺرواجۺ؛ۺای

یۺایۺۺزساۺاورۺوکیئۺایسیۺ (د )

ب طگ

 

ض

وکیئۺشیتفت،ۺاکروایئۺایۺدادریسۺیسکۺاےسیۺرُجامہن،ۺ

شیتفت،ۺاکروایئۺایۺدادریسۺۺیکۺاجیتکسۺےہۺاجریۺاورۺالوگۺوہیگۺاورۺااسیۺرُجامہن،ۺ

یۺایۺزساۺاسۺرطحۺانذفۺوہیگۺیسیجۺہکۺذیلیۺدہعف

ب طگ

 

ض

ےکۺافنذۺۺےسۺےلہپ۔ۺ (۱)

 



ڈیشوكۺ

 ]ۺ۳ِْْلكاحظہ کیجئے دفعہ [

اٰینثتسۺوقانینۺربمنامشرۺ

۱ ۲ ۳ 

  (ء۱۸۷۰ۺآفۺVIIاٹکیۺربمن)ءۺ۱۸۷۰وکرٹۺسیفۺاٹکیۺ ۱

  (ء۱۸۷۲ۺآفۺIXاٹکیۺربمن)ءۺ۱۸۷۲اقونمۺاعمدہہ،ۺ ۲

  (ء۱۸۷۳اٹکیۺآفۺ)ءۺ۱۸۷۳رہنیۺاورۺاکنیسۺآبۺےکۺاظنلۺاکۺاقونمۺ ۳

  (ء۱۸۷۸ۺآفۺIاٹکیۺربمن)ءۺ۱۸۷۸اویفمۺاٹکی ۴

۵  ----------- 

  (ء۱۸۸۲آفۺIVاٹکیۺربمن)ءۺ۱۸۸۲االمکۺیکۺیلقتنمۺاکۺاقونم،ۺ ۶

 XIXاٹکیۺربمن)ء۱۸۸۳ارایضۺیکۺرتہبیۺےئلیکۺرقہضۺاجتۺاکۺاقونم،ۺ ۷

 (ء۱۸۸۳آف

 

 VIIاٹکیۺربمن)ءۺ۱۸۸۷اقونمۺصتخمۺرکےنۺامتیلۺدوعٰیۺ ۸

 (ء۱۸۵۷آف

 

  (ء۱۸۹۰ۺآفۺVIIIاٹکیۺربمن)ءۺ۱۸۹۰اقونینۺویلۺاورۺوالتیۺاٹکیۺ ۹

  (ء۱۸۹۴ۺآفۺIاٹکیۺربمن)ءۺ۱۸۹۴وصحكۺارایضۺاقونمۺ ۱۰

  (ءIX۱۸۹۴اٹکیۺربمنۺ)ءۺ۱۸۹۴اقونمۺلیجۺاخہنۺاجتۺ ۱۱

  (ءVIII  ۱۸۹۷اٹکیۺربمنۺ)ءۺ۱۸۹۷االصیحۺاداریتۺاقونمۺ ۱۲

  (ءII ۱۸۹۹اٹکیۺربمنۺ)وصحمكۺیکۺامتیلۺاکۺاقونمۺ ۱۳

 ءۺ۱۸۹۹دیقویںۺاکۺاقونمۺ ۱۴

  (ء۱۹۰۸آفۺXVIاٹکیۺربمنۺ)ءۺ۱۹۰۸اقونمۺاعیمدۺ ۱۵

  (ء۱۹۰۸آفۺIXاٹکیۺربمنۺ)ء۱۹۰۸اقونمۺررٹسجنشیۺ ۱۶

  (ء۱۹۱۲آفۺIVاٹکیۺربمنۺ)ء۱۹۱۲اقونمۺافرتالقعلۺ ۱۷

 IIIاجنپبۺاٹکیۺربمنۺ)ءۺ۱۹۱۳اٹکیۺ (ڑکلیۺیکۺرفوتخ)اجنپبۺلگنجۺ ۱۸

 (ء۱۹۱۲ آفۺ

 

اٹکیۺربمنۺۺ)ءۺ۱۹۲۶دیقویںۺےکۺاےھچۺرکدارۺرپۺآزامیشئۺراہیئۺاکۺاقونمۺ ۱۹

X۱۹۲۶ء) 

 

  (ء۱۹۲۷ۺآفۺXVIاٹکیۺربمنۺ)ءۺ۱۹۲۷اقونمۺلگنجۺ ۲۰



اٰینثتسۺوقانینۺربمنامشرۺ

۱ ۲ ۳ 

۲۱  --------- 

 XIربیخوتخپوخناۺاٹکیۺربمنۺ )ء۱۹۳۸اقونمۺ ربیخوتخپوخناۺاانتمیعۺمکح ۲۲

 (ء۱۹۳۸

 

 ۱۹۴۹ربیخوتخپوخناۺےکۺدروتخںۺاورۺزریِۺرجشیۺوپدےۺۺاکۺاقونمۺ ۲۳

 (ء۱۹۴۹ۺآفۺviiربیخوتخپوخناۺاٹکیۺربمنۺ)

 

عۺ ۲۴

ف

 

ش

 XIVربیخوتخپوخناۺاٹکیۺربمنۺ)ءۺ۱۹۵۰ربیخوتخپوخناۺاقونمۺ

 (ء۱۹۵۰

 

ڈویلبیپۺاٹکیۺ )ءۺ۱۹۵۸رغمیبۺاپاتسکمۺرفتیحیۺڈوییٹۺاٹکیۺ ۲۵

 (ءX۱۹۵۸ربمن

 

ڈویلبیپۺاٹکیۺربمنۺ)ءۺ۱۹۵۸رغمیبۺاپاتسکمۺاکاکتشرۺرقہضۺاجتۺاقونمۺ ۲۶

VIIء۱۹۵۸ۺآفۺ) 

 

ڈویلبیپۺ)ءۺ۱۹۵۸رغمیبۺاپاتسکمۺاکۺذغایئۺاایشءۺیکۺروکۺاھتلۺاکۺاقونمۺ ۲۷

 (ء۱۹۵۸ۺآفۺXXاٹکیۺربمنۺ

 

ڈویلبیپۺ)ءۺ۱۹۵۸رغمیبۺاپاتسکمۺےکۺومرٹۺاگڑویںۺےکۺوصحمكۺاکۺاقونمۺ ۲۸

 (ء۱۹۵۸ۺآفۺXXXIIاٹکیۺربمنۺ

 

ڈویلبیپۺ)ءۺ۱۹۵۹رغمیبۺاپاتسکمۺڈنغوںۺیکۺروکۺاھتلۺاکۺدصاریتۺمکحۺانہمۺ ۲۹

 (ء۱۹۵۸ۺآفۺXXVدصاریتۺمکحۺانہمۺربمنۺ

 

ڈویلبیپۺمکحۺانہمۺ)ءۺ۱۹۵۹رغمیبۺاپاتسکمۺاشرعۺاعلۺدصاریتۺمکحۺانہمۺ ۳۰

XXVء۱۹۵۹ۺآفۺ) 

 

ءۺ۱۹۵۹آرڈسننیۺ/رغمیبۺاپاتسکمۺیلگنجۺزدنیگۺےکۺظفحتۺاکۺدصاریتۺمکح ۳۱

 (ء۱۹۵۹ۺآرفۺVIڈویلبیپۺآرڈسننیۺربمنۺ)

 

ڈویلبیپۺآرڈسننیۺ)ءۺ۱۹۶۰رغمیبۺاپاتسکمۺادسنادۺاویفمۺونیشۺآرڈسننیۺ ۳۲

 (ء۱۹۶۰ۺآفۺIIربمنۺ

 

 VIIڈویلبیپۺآرڈسننیۺربمن)ءۺ۱۹۶۰رغمیبۺاپاتسکمۺاخصۺذغاۺۺآرڈسننیۺ ۳۳

 (ء۱۹۶۰آفۺ

 

 رغمیبۺاپاتسکمۺےکۺصقنۺاعہمۺیکۺدہگناتشۺاکۺمکحۺدصاریتۺمکحۺانہمۺ ۳۴



اٰینثتسۺوقانینۺربمنامشرۺ

۱ ۲ ۳ 

 (ء۱۹۶۰ۺآفۺXXXIڈویلبیپۺآرڈسننیۺربمن)ءۺ۱۹۶۰

ڈویلبیپۺ)ءۺ۱۹۶۱رغمیبۺاپاتسکمۺوجاءۺیکۺروکۺاھتلۺاکۺدصاریتۺمکحۺانہمۺ ۳۵

 (ء۱۹۶۱آفۺIآرڈسننیۺربمن

 

۳۶  ------------- 

ڈویلبیپۺآرڈسننیۺ)ءۺ۱۹۶۱رغمیبۺاپاتسکمۺامیہۺریگیۺاکۺدصاریتۺمکحۺانہمۺ ۳۷

 (ء۱۹۶۱ۺآفۺIربمن

 

۳۸  --------------- 

رغمیبۺاپاتسکمۺےکڑسوکںۺاورۺولپںۺوصحمكۺرادہاریۺاکۺدصاریتۺمکحۺانہمۺ ۳۹

 (ء۱۹۶۲ۺآفۺVIIIڈویلبیپۺآرڈسننیۺربمنۺ)ءۺ۱۹۶۲

 

ۺآفۺIXڈویلبیپۺآرڈسننیۺربمن)ءۺ۱۹۶۳رغمیبۺاپاتسکمۺاکۺامایلیتۺاقونمۺ ۴۰

 (ء۱۹۶۳

ۺِۺ۱۵ۺِۺاورۺ۱۳ۺِۺےسۺ۳وساےئۺنشکیسۺ

 XXXIVڈویلبیپۺآرڈسننیۺربمنۺ)ءۺ۱۹۶۴رغمیبۺاپاتسکمۺامایلیتۺاقونمۺ ۴۱

 (ء۱۹۶۴آفۺ

ۺِۺکتۺ۹ۺِۺےسۺ۳وساےئۺنشکیس

ۺآفۺIڈویلبیپۺآرڈسننیۺربمن)ءۺ۱۹۶۵رغمیبۺاپاتسکمۺامایلیتۺاقونمۺ ۴۲

 (ء۱۹۶۵

ۺکِتۺۺ۹ۺِۺےسۺ۳وساےئۺنشکیسۺ

ۺآفۺIڈویلبیپۺآرڈسننیۺربمن)ءۺ۱۹۶۶رغمیبۺاپاتسکمۺامایلیتۺاقونمۺ ۴۳

 (ء۱۹۶۶

ۺکِتۺ۸ۺِۺےسۺ۳وساےئۺنشکیسۺ

ۺآفۺIVڈویلبیپۺآرڈسننیۺربمن)ءۺ۱۹۶۷رغمیبۺاپاتسکمۺامایلیتۺاقونمۺ ۴۴

 (ء۱۹۶۷

ۺِۺکتۺ۶ۺِۺےسۺ۳وساےئۺنشکیسۺ

ۺآفۺIIIڈویلبیپۺآرڈسننیۺربمن)ءۺ۱۹۶۸رغمیبۺاپاتسکمۺامایلیتۺاقونمۺ ۴۵

 (ء۱۹۶۸

ۺِۺکتۺ۵ۺِےسۺ۳وساےئۺنشکیسۺ

۴۶  ------------- 

ڈویلبیپۺآرڈسننیۺ)ء۱۹۶۹رغمیبۺاپاتسکمۺاکۺامایلیتۺدصاریتۺمکحۺانہمۺ ۴۷

 (ء۱۹۶۹ۺآفۺVIIربمن

ۺِۺکتۺ۵ۺِۺےسۺ۲وساےئۺنشکیسۺ

ڈویلبیپۺ)ءۺ۱۹۷۰امایلیتۺدصاریتۺمکحۺانہمۺ (ربیخوتخپوخنا)رغمیبۺاپاتسکمۺ ۴۸

 (ء۱۹۷۰ۺآفۺXXIIIآرڈسننیۺربمن

ۺِۺکتۺ۵ۺِۺاتۺ۲وساےئۺنشکیسۺ
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ربیخوتخپوخناۺآرڈسننیۺ )ءۺ۱۹۷۱امایلیتۺدصاریتۺمکحۺانہمۺ (ربیخوتخپوخنا) ۴۹

 (ء۱۹۷۱آفۺIVربمن

ۺِۺکتۺ۶ۺِۺاتۺ۲وساےئۺنشکیسۺ

  (ءVI۱۹۷۲ربیخوتخپوخناۺاٹکیۺربمنۺ)ءۺ۱۹۷۲ربیخوتخپوخناۺامایلیتۺاقونمۺ ۵۰

ۺآفۺVIاٹکیۺربمنۺ )ءۺ۱۹۷۳ (رتامیم)اقونمۺاضہطبۺوفدجاریۺ ۵۱

 (ء۱۹۷۳

 

ۺآفۺXIIربیخوتخپوخناۺاٹکیۺربمنۺ)ءۺۺ۱۹۷۳ربیخوتخپوخناۺامایلیتۺاقونمۺ ۵۲

 (ء۱۹۷۳

 

۵۳  ------------------ 

 


