1

ایک ثل
ثوشاد اط اهش کے کہ فوثہ خیجش پختو ًخوا هیں  ،اهي اهبى کی فوستحبل
کو کٌٹشول کشًے ،ثہتشی الًے اوس هوٌوعہ ہتھیبسوں کو لجنہ هیں لیٌے
کی غش ك عے ۔
تمہیذ :ہش گبٍ یہ اهش لشیي هقلحت ہے کہ هفبد عبهہ کی خبهش فوثہ
خیجش پختو ًخوا هیں اهي اهبى کی فوستحبل کو کٌٹشول کشًے ،ثہتشی
الًے اوس هوٌوعہ ہتھیبسوں کو لجنہ هیں لیٌے اوس اط عے هتعلمہ موٌی
هعب هالت کی فشاہوی کی غشك عے ۔
لھزا هٌذسجہ ریل لب ًوى ومع کیب جبتب ہے ۔
 _1مختصر عىوان ،وسعت وآغاز  )1( :جبئض ہے کہ ایکٹ ہزا کو خیجش پختو
ًخوا هوٌوعہ ہتھیبسوں کو لجنہ هیں لیٌے کب ایکٹ 2014ءکے ًبم عے
هوعوم کیب جبئے ۔
( )2یہ توبم فوثہ خیجش پختوًخوا پش وععت پزیش ہو گب ۔
( )3یہ فی الفوس ًبفزالعول ہو گب ۔
 _2تعاریف )1( :ایکٹ ہزا هیں تب ولتیکہ عٌواى یب هتي هیں کوئی اهش هٌبفی ًہ
ہو ،
(الف) "حکوهت" عے خیجش پختو ًخوا کی حکوهت هشاد ہے ،
(ة) "هوٌوعہ ہتھیبسوں " هیں هٌذسجہ ریل ؽبهل ہے ۔
( )1خیجش پختو ًخوا اعلحہ ایکٹ 2013ءهیں تعشیف کشدٍ توپ(خیجش پختو ًخوا
ایکٹ ًوجش2013،23ء)چھوٹی هؾیي گٌض اوس اط کےعلٌغش اوس  0.46اًچ ثوس
عے صیبدٍ ثوس کے سیوالوس یب پغتول هغتثٌی ہو ں گے۔
( )2خیجش پختو ًخوا دھوبکہ خیض ایکٹ 2013ء(خیجش پختوًخوا ایکٹ ًوجش
2013،24ء)اوس خیجش پختو ًخوا دھوبکہ خیض هواد ایکٹ 2013ء(ایکٹ
ًوجش2013،25ء)هیں تعشیف کشدٍ توبم الغبم کے دھوبکہ هواد اوس توبم الغبم
کی عشًگیں ؽبهل ہیں ۔
( )3توبم الغبم کے کٌٹیٌشص،گشًیڈص،ثبهض اوس خول جوکہ صہشیلی یب هوری گیغغض
پیذا کشًے یب دیگش کیوکلض یب اجضاء جو اًغبًی جغن کو ًمقبى پہٌچبًے کب عجت
ثٌے ؽبهل ہے ۔
( )4آتیؾیں اعلحہ،آٹوهیٹک ہتھیبس (هؾیي گي کے عالوٍ )چھوٹی هؾیي گي،آٹو
هیٹک ثٌذوق،اوس هؾیٌی پغتول پش هؾتول ہے ،اوس
( )5ثٌذولیں،چھوٹی عشاخ والی ثٌذوق،ہوواس ًبلی والی ثٌذوق،چھوٹی
ثٌذولیں،سیوالوسص،پغتولیں،اوس توبم عبصوعبهبى جو کہ آتیؾیں ہتھیبسوں کو
خبهوػ کشًے هیں اعتعوب ل ہوتی ہو ؽبهل ہے۔ریلی ؽك ( )4هیں دئیے گئے
توبم ہتھیبسوں کے عالوٍ دیگش توبم آتیؾیں ہتھیبسوں جو کہ خیجش پختو ًخوا
اعلحہ ایکٹ 2013ء(ایکٹ ًوجش 2013،23ء)،خیجش پختو ًخوا دھوبکہ خیض ایکٹ
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2013ء(خیجش پختو ًخوا ایکٹ ًوجش 2013،24ء)،خیجش پختو ًخوا دھوبکہ خیض هواد
ایکٹ 2013ء(خیجش پختو ًخوا ایکٹ ًوجش 2013،25ء)،یب کغی دیگش ًبفزالولت
لبًوى کی تؾشیحبت کےخالف وسصی هیں سکھے گئے ہوں ؽبهل ہیں ۔
(ج) "ثیبى کشدٍ" عے لواعذ کے تحت ثیبى کشدٍ هشاد ہے ،
(د) "فوثہ " عے فوثہ خیجش پختو ًخوا هشاد ہے ،
(ٍ) "لواعذ" عے هجوصٍ لواعذ هشاد ہے ،
( )2حکوهت ایکٹ ہزا کے همبفذ کے لیے دفتشی گضٹ هیں اعالهیئے کے
رسیعے کغی ؽے،چیض،ہتھیبسوں،کبستوط،یب هلٹشی عٹوس جظ کب پہلے رکش
ًہیں ہوا ہے کغی لبًوى کی خالف وسصی هیں سکھے گئے ہوں کو هوٌوعہ
ہتھیبسوں یب دھوبکہ خیض لشاس دے عکے گی ۔
 _3ایکٹ دوسرے قواویه کو بے اثر کروے کے لیے وہیں ہے  :ایکٹ ہزا کی
تؾشیحبت اط کے عبتھ عبتھ کغی ًبفزالعول دوعشے لبًوى کو ثے اثش کشًے
کے لیے ًہیں ہے اوس اط هیں کوئی چیض کوئی ثھی کبسوائیبں جو ایغے لبًوى
کے تحت کغی ؽخـ کے خالف ثٌبئی گئی ہو عےهغتثٌی ہو گب ۔
 _4ممىوعہ ہتھیاروں کو حوالہ کروا )1( :توبم افشاد جي کے کٌٹشول هیں کوئی
ثھی هوٌوعہ ہتھیبس ہو تو ڈپٹی کوؾٌش،ایڈیؾٌل ڈپٹی کوؾٌش،اعغٹٌٹ کوؾٌش
،ایڈیؾٌل اعغٹٌٹ کوؾٌش یب اط پولیظ اعٹیؾي کب اًچبسج جي کے دائشٍ اختیبس هیں
یہ افشاد سہبئؼ پضیش ہے یب حکوهت کی جبًت عے دفتشی گضٹ هیں اعالهیئے
کے رسیعے هخقوؿ دوعشی اتھبسٹی کی ًؾبًذہی پش ایغے ہتھیبسوں کو
حوالہ کیب جبئے گب ۔
( )2اتھبسٹی هوٌوعہ ہتھیبسوں کی وفولی پش اط کی سعیذ جبسی کشے گی ۔
 _5بیرون ملک جاتے ہوئے افراد کا ہتھیاروں وغیري کا حوالہ کروا  :اگش
ایک فشد ایکٹ ہزا کے آغبص عے لبًوًی هوس پش ثیشوًی دوسے پش ہے تو
فوثے هیں هخقوؿ ساٍ یب پوسٹ کے رسیعے واپغی پش دفعہ 4کے تحت
اعالى کشدٍ ولت دفعہ 4هیں هخقوؿ کشدٍ هیں ایک اتھبسٹی کو اپٌے پبط
سکھے ہوئے یب کٌٹشول هیں توبم هوٌوعہ ہتھیبسوں کو جوع اوس حوالہ
کشے گب ۔
 _6ممىوعہ ہتھیاروں کے حوالہ کروے کے لیے اشتہار لگاوا  )1( :حکوهت
هیڈیب ثؾوول ٹیلی و و صى،سیڈیو،لوهی اوس عاللبئی پشیظ هیں اسدو،اًگلؼ اوس
عاللبئی صثب ًوں یب کوئی دیگش هجوصٍ هشیمے عے ایکٹ ہزا کی تؾشیحبت
وعیع تش هؾتہش کشے گی ۔
( )2ایکٹ ہزا کے تحت هوٌوعہ ہتھیبسوں کی حوالگی کےلیے هٌظوس ؽذٍ
عشفہ کے ختن ہوًے کب ہش دى عوام کے لیے دوساًیہ کن اوس حوالگی
کے لیے ثبلی هبًذٍ دى هؾتہش کشے گی ۔
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 _7سسائیں )1( :جو کوئی ثھی دفعہ  4یب دفعہ 5کی تؾشیحبت کی خالف وسصی
کشے گب تو ،۔
(الف) دفعہ 2کی ریلی دفعہ(،)1کی ؽك (ة)کی ریلی ؽك( )1تب( )3هیں تعشیف کشدٍ
هوٌوعہ ہتھیبسوں کو سکھٌے والے کو عوش لیذ اوس هٌمولہ اوس غیش هٌمولہ جب
ئیذاد کی مجطگی کی عضا دی جبئے گی ۔
(ة) دفعہ 2کی ریلی دفعہ()1کی ؽك (ة)کی ریلی ؽك( )4هیں هوٌوعہ ہتھیبسوں عے
هتعلك هلضم کے هبمی کو دیکھتے ہوئے عوش لیذ یب عضائے لیذ جو عشفہ
دط عبل عے کن ًہ ہو دی جبئیگی ،اوس
(ج) دفعہ 2کی ریلی دفعہ ( )1کی ؽك (ة)کی ریلی ؽك ( )5هیں هوٌوعہ ہتھیبسوں
عے هتعلك کو عضائے لیذ جو چودٍ عبل تک ثڑھبئی جب عکتی ہے اوس جو
تیي عبل عے کن ًہ ہو گی جو هلضم کے هبمی کو دیکھتے ہو ئے دی جبئے
گی ۔
( )2کغی ثھی هوٌوعہ ہتھیبسوں عے هتعلك جو ؽخـ هلضم ہے تو ریلی دفعہ
()1کے تحت حکوهت اط کے خالف لشلی کی عضا دے گی ۔
( )3کوئی گبڑی جو کغی هوٌوعہ ہتھیبسوں کی آهذو سفت کے لیے اعتعوبل ہو
تو ثحك عش کبس مجطگی کی حمذاس ہو گی ۔
وضاحت  :دفعہ ہزا هیں "حول وًمل"ثؾوول ایک ثحشی جہبص ،ہوائی جہبص
،گبڑی یب جب ًوس ؽبهل ہیں ۔
_8ہر جاوہ  :اگش ایک فشد دفعہ 4یب دفعہ 5کے تحت هوٌوعہ ہتھیبسوں کو جوع یب
حوالہ کشے گب تو وٍ ایغے پہلے عے سکھے ہوئے هوٌوعہ ہتھیبسوں کے
لیے کغی خالف لبًوى یب لبثل عضا عول دسآهذ پش ہش جبًے کب هغتحك ہو گب ۔
اط فشاہوی کے عبتھ کہ ایغے ہتھیبسوں کے هتعلك ایک جشم هیں هلوث
ہے تو ایغے جشم کے لیے کغی ثھی فوجذاسی عضا عے هغتثٌی ًہیں ہو گب
 _9ممىوعہ ہتھیاروں وغیري کی تالشی  )1( :دفعہ4کے تحت هٌظوس ؽذٍ هوٌوعہ
ہتھیبسوں کی حولگی کے لئے عش فہ ختن ہو ًے پش حکوهت کے اؽتشاک اوس
هلک کی دیگش ایجٌغیوں جو حکوهت کی هذد کشتی ہو هوٌوعہ ہتھیبسوں کی
وفولی کے لیے هہن چالئے گی۔
( )2دھوب کہ خیض هواد یب کبستوط هوٌوعہ ہتھیبسوں کے لیے تالؽی مبثطہ
فوجذاسی 1898ء(ایکٹ ًوجش1898،5ء)کے ثبة پٌجن کی سو عے کی جبئے گی ۔
اط فشاہوی کے عبتھ کہ کوسٹ کی تؾشیحبت کے تحت ایک ثہت مشوسی
سواًگی کی فوست هیں ملعی عپش یٹٌڈًٹ پولظ یب هجبص افغش ایغے سواًگی
کی تالؽی کے لیے وجوہبت تحشیش کشے گب ۔
 _10کامیاب وصول کىىذي کے لیے اوعام :اگش کوئی فشد هجوصٍ هشیمہ کبس عے
هوٌوعہ ہتھیبسوں کی کب هیبة وفولی کے لیے هعلوهبت فشاہن کشے گب تو
ایغی هعلوهبت کی ثٌیبد پش وفول ؽذٍ هوٌوعہ ہتھیبسوں کے اعذاد کو هذ ًظش
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سکھتے ہوئے ایغی هعلو هبت فشاہن کشًے والے فشد کو حکوهت کی جبًت
عے هٌبعت اًعبم دیب جبئیگب ۔
 _11الئسىسوووغیري کی جاوچ پڑتال  )1( :جت کجھی ثھی حکوهت مشوسی
عوجھے تو خیجش پختو ًخوا اعلحہ ایکٹ 2013ء(خیجش پختو ًخوا ایکٹ
ًوجش2013،23ء)،دھوبکہ خیض ایکٹ 2013ء(خیجش پختوًخوا ایکٹ
ًوجش2013،24ء)،دھوبکہ خیض هواد ایکٹ 2013ء(خیجش پختوًخواایکٹ
ًوجش2013،25ء)اوس کغی دیگش ومع ؽذٍ ًبفزالعول لبًوى هیں اهش ًمیـ
کے ثبوجود دفتشی گضٹ هیں اعالهیئے کے رسیعے ہش ؽخـ کو ہذایت دے
عکے گب کہ جظ کے پب ط ایغے ہتھیبس ،کبستوط،یب دھوبکہ خیض هواد کے لیے
کغی اتھبسٹی کی جبًت عے کغی ًبفزالعول لبًوى کے تحت جبسی کشدٍ
الئغٌظ ہے وٍ حکوهت کی جبًت عے ومع ؽذٍ اتھبسٹی کو الئغٌظ کی جبًچ
پڑتبل کے لیے پیؼ کشے ۔
( )2اگش هزکوسٍ اتھبسٹی ریلی دفعہ( )1هیں الئغٌظ کی جبًچ پڑتبل عے هطوئي ہو
کہ کغی ثھی ہتھیبسوں ،کبستوط،یب دھوبکہ خیض هواد کے الئغٌظ کے آجشاء،اهي
،اهي اهبى ثش لشاس سکھٌے کے لیے یب عواهی هفبد هیں ًہیں ہے تو اط فشد کو
جظ کے پبط ایغے ہتھیبسوں ،کبستوط یب دھوبکہ خیض هواد کب جبسی کشدٍ
الئغٌظ کو عوبعت کب هولع دیٌے کے ثعذ هٌغوخ کیب جب عکے گب ۔
( )3جت ریلی دفعہ (،)2کے تحت ایک الئغٌظ هٌغوخ کیب جبئے تو جظ فشد
کے پبط ہتھیبسوں،کبستوط،دھوبکہ خیض هواد سکھے ہوئے ہیں ،حکوهت کی
جبًت عے هعیي کشدٍ اتھبسٹی کو ایغے ہتھیبسوں،کبستوط،
دھوبکہ خیض هواد کو جوع کشے گب ۔
 _12الئسىس کی جاوچ پڑتال کے لیے پیش کروے میں واکامی کی سسا  :جو کو ئی
ثھی ریلی دفعہ ()1کے تحت ثھی کظ ہتھیبسوں،کب ستوط ،دھوبکہ خیض هواد کے ال
ئغٌظ کو پیؼ کشًے هیں ًبکبم ہو تو اعے عضائے لیذ جو دط عبل تک ثڑھبئی
جب عکتی ہے لیکي تیي عبل عے کن ًہ ہو دی جبئے گی اوس ایغے ہتھیبسوں
،کبستوط یب دھوبکہ خیض هواد کی مجطگی ثھی عول هیں الئی جبئے گی ۔
 _13مستثىی :ایکٹ ہزا هیں فشاہن کشدٍ کوئی ؽے اط فشد پش ال گو ًہیں ہے
جو خیجش پختوًخوا اعلحہ ایکٹ 2013ءکی تؾشیحبت کی سو عے (خیجش
پختوًخوا ایکٹ ًوجش 2013،23ء)اوس اط کے تحت ثٌب ئےگئے لواعذ کے تحت
کغی ہتھیبسوں ،کبستوط کو سکھے گئے الئغٌظ عے هغتثٌی ہو ثؾوول دفتش
کی جبًت عے وٍ هوٌوعہ ثوس پش الگو ہو گب ۔
 _14قواعذ سازی کا اختیار  :حکوهت ایکٹ ہزا کے همبفذ کے لیے لواعذ ثٌب
عکے گی ۔
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 _15مشکالت کا ازالہ  :ایکٹ ہزا کی کغی ثھی فشاہوی کے اثش هیں کوئی
هؾکل آئے تو ایغی هؾکل کو دوس کشًے هیں حکو هت جو مشوسی
عوجھے ایغی فشاہویبت ثٌبئے گی جو ایکٹ ہزا عے هتقبدم ًہ ہو
 _16مىسوخی اور محفوظ رکھىا  :هوٌوعہ ہتھیبسوں کو لجنہ هیں لیٌے کب ایکٹ
2014ء(ایکٹ ًوجش،2014 21ء)کو توبم فوثہ خیجش پختوًخوا هیں هٌغوخ کیب
جبتب ہے ۔
( )2هزکوسٍ ثبلہ کی هٌغوخی کےثبوجود ،کوئی ثھی کبم ہوا ہو ،کبسوائی ہوئی
ہو،لواعذ ثٌبئے گئے ہو اوس هزکوسٍ ثبال ایکٹ کے تحت جبسی کشدٍ اعالهئیے
اوس حکن ًبهہ ،ایکٹ ہزا کی دفعبت عے هتقبدم ًہ ہو ،لیے،ثٌبئے ،ایکٹ ہزا
کے تحت هتقوس اوس جبسی کئے جبئیں گے ۔
بیان اغراض ووجوي
هغتحغي یہ ہے کہ اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کی اٹھبسویں تشهیوی آئیي کے
تٌبظش هیں فوثوں کو تفویل ؽذٍ فشائل کے ڈھبًچے اوس هوٌوعہ ہتھیبسوں
عے اهي اهبى کی فوستحبل کو کٌٹشول کشًے ،ثہتشی الًے اوس هوٌوعہ ہتھیبسوں
کو لجنہ هیں لیٌے کی غشك عے فوثہ جبتی لبًوى ثٌبیب جبئے ۔لہزا ثل ہزا
پیؼ کیب جبتب ٍ۔

