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                          ایک ثل  

کے لئے  پالًٹ  و تؽلی ثوؽاظ اـ  اهؽ کے کہ طوثہ ضیجؽ پطتو ًطوا  کی  تؽویح  

ثؽیڈؼؾ کو هبلکبًہ زموق ظیٌے  کے لئے  فؽاہوی کی غؽ ع قے ۔ 

ہؽ گبکہ یہ  اهؽ لؽیي هظلست ہے  هطتلف لكن کے  ًئے پوظوں کی  تؽویح و تؽلی 

ثؽیڈؼؾ کی هطتلف لكن  کے زموق کے تسفع اوؼ اـ قے هٌكلک یب ا ـ قے 

هتؼلمہ هؼب هالت کے لئے  تشؽیسبت ثٌبًے کی ػؽوؼت ہے ۔ 

لہػا هٌعؼخہ غیل  لبًوى  وػغ کیب خبتب ہے ۔ 

  1ببة ۔                        

 ابتذائیہ                         
خبئؿ ہے  کہ ایکٹ ہػا کو  ضیجؽ پطتوًطوا   (1: )هختصز عٌواى وسعت ،آغبس_ 1

ء کے ًبم قے هو قوم کیب خبئے ۔ 2014پالًٹ  ثؽیڈؼؾ کے زموق کب ایکٹ 

یہ توبم طوثہ ضیجؽ پطتو ًطوا پؽ وقؼت پػیؽ ہو گب ۔   (2)

یہ فی الفوؼاًب فػاػول ہو گب ۔  (3)

ایکٹ  ہػا هیں تب ولتیکہ  ػٌواى یب هتي  هیں کوئی  اهؽ هٌبفی  ًہ ہو ، : تعبریف_ 2

،ایک اظاؼے،کبشکبؼوں کی کویوًٹی  یب .قے لعؼتی یب لبًوًی فؽظ" ثؽیڈؼؾ "(الف)

ایک تٌظین کے ہے  خف ًےًئی ًكل  کب پوظا  تیبؼ  یب  ظؼیبفت  کیب ہو  ،تؼبؼفی ؽوؼ 

پؽ ،اًتطبة کے ػول قے  ،هطلوؽیت کے غؼیؼے ،پھوٹٌے کے ػول قے ،تٌے 

 کے للن  قے یب کكی ثھی  ظوقؽے  تکٌیکی  غؼیؼے قے هؽاظ ہے ،

 کے 24قے پال ًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق  کب قؽٹیفیکیٹ  خو ظفؼہ " قؽٹیفیکیٹ  "(ة)

تست  خبؼی کؽظٍ  ہو هؽاظ ہے ، 

قے هسکوہ ؾؼػی ؼیكؽچ کب ڈائؽیکٹؽ خٌؽل هؽاظ ہے ،  " ڈائؽیکٹؽ خٌؽل "(ج)

قے پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق آفف کب  ڈائؽیکٹؽ  هؽاظ ہے ، " ڈائؽیکٹؽ  "(ظ)

قے هسفوظ لكن کب هبضوغ لكن،خت کہ  " ثٌیبظی ؽوؼ قے  زبطل کی گئی لكن "(ٍ)

هسفوظ ضوظ ثٌیبظی ؽوؼ پؽ  ایک زبطل کؽظٍ لكن ًہیں ہے ،خت کہ  یہ تبثؽ کو 

 sib mating,selfثؽلؽاؼ  ؼکھتی  ہے  خو  ػؽوؼی ضظوطیبت

pollination,cross pollination خبهغ ًووًے کے لیٌے قے genotype 

 کے هدووػے کے ًتیدے هیں  اثتعائی ًكل  هیں  آئی ہو  ۔ثٌیبظی ؽوؼ genotypeیب

پؽ زبطل کؽظٍ  هطتلف لكن کے  ًووًے  اـ ؽؽذ کے ہو ًگے  خیكب کہ  لواًیي  

هیں ثیبى  کیب گیب ہے هؽاظ ہے ، 

قے فظلوں کو کبشت کؽًے واال یب تو ضوظ ؾهیي کبشت کؽ تب ہو  یب " کكبى "(و)

کبشت کبؼی کے لئے  ایک شطض کو  ثطوؼ هالؾم ؼکھتب ہو  هؽاظ ہے ، 

قے خٌیبتی  هواظ  خو  خٌیبتی " خٌیبتی ؽوؼ  پؽ ًظؽ ثبًی شعٍ  زیبتیبت  "(ؾ)

اًدٌیئؽًگ قے پیعا کیب گیب ہو  خف هیں اًب ضتی تکٌیک یب کٌٹؽول  تبثکبؼی  شبهل 

ہو   هبقوائے لعؼتی        هیو ٹیشي  کے خو ًظؽ ثبًی  کؽ تب  ہے ،ظوثبؼٍ خوڑتب  

تکٌیک  (ڈی ایي اے )ہے  اوؼ  خیي کی هٌتملی  کؽ تب ہے  اـ هیں  ًو تشکیل شعٍ 
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ثھی شبهل ہے  خو ًوع کے هبثیي خیي کی هٌتملی  کؽ تب ہے  خي هیں  فطؽی ؽوؼ 

پؽ  خیي کے تجب ظلے  کب کوئی اهکبى  ًہیں ہو تب ۔اوؼ  اى  هطتلف  لكن  کے الكبم  

پؽ ثھی الگو  ہو تب ہے  خو  ایک  ؾًعٍ زیبتیبت  قے  هبضوغ کی گئی ہو هؽاظ ہے، 

قےضیجؽ پطتو ًطوا کی زکوهت هؽاظ ہے ، " زکوهت  "(ذ)

هیں تدبؼت  پؽ اثؽ اًعاؾ ہوًے والی  لیي ظیي  خف هیں  پؽاپؽٹی  " هبؼکیٹٌگ "(ؽ)

هواظ  ایک شطض قے  ظوقؽے  شطض کو هٌتمل  ہو شبهل ہے ۔پ 

قے زیبتیبتی  ٹیکكوى کے             اًعؼ  پوظوں کب ایک " پوظوں کی لكن  "(ی)

گؽوٍ خو قت قے کن  خب ًب خبتبہو  اـ گؽو ثٌعی هیں  لطغ ًظؽ  اـ کے  کہ  

پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق کی شؽائؾ کو  هکول ؽوؼ  پؽ ظیکھب  گیب ہے  یب ًہیں هؽاظ 

ہے ،کؽ قکے گب ، 

اـ تبثؽ کی وػبزت  کی گئی ہو  خو هطظوص خیٌو ٹب ئپ یب خیٌو ٹبئپ کے  (1)

هدووػے  کی ضظوطیبت  کے ًتیدے هیں ہو ، 

کكی ثھی ظوقؽے پوظوں کے خھٌڈ قے هطتلف  ہو کن قے کن  ثیبى کی گئی   (2)

ایک ضظوطیت  هیں ،اوؼ  

اـ هٌبقجت قے  کہ پوظوں کے خھٌڈ کی افؿائش ًكل هیں  تجعیلی کئے  ثغیؽ  (3)

ایک یوًٹ کے ؽوؼ  پؽ قودھب  خبئے ، 

قے  پوظے کی  لكن  کے لئے  زکوهت  قے  قؽٹیفیکیٹ  " هسفوظ شعٍ لكن  "(ک)

خبؼی ہو اہوهؽاظ ہے ، 

قے  طوثہ ضیجؽ پطتوًطوا  هؽاظ ہے ، " طوثہ "(ل)

قے وٍ لواًیي  خو ایکٹ  ہػا کے تست  ثٌبئے گئے ہو  هؽاظ ہے ، "  لواًیي "(م)

قے ایک شطض  خكے  پالًٹ ثؽیڈؼؾ زموق کو  ظؼضواقت کؽًے  " خبًشیي "(ى)

کب زك  تفویغ  کیب گیب ہو  هؽاظ ہے  ۔ 

ڈایؽیکٹؽ  خٌؽل  هسکوہ ؾؼػی ؼیكؽچ   (1: )پالًٹ بزیڈرس کے حموق کب دفتز_ 3

کی غیلی شبش کے ؽوؼ پؽ  زکوهت پال ًٹ  ثؽیڈؼؾ کے زموق  کے ظفتؽ کے  ًبم  

قے  ایک   ظفتؽ کھولے خو فیڈ ؼل ثیح قؽٹیفیکشي  اوؼ ؼخكٹؽیشي  ظفتؽ  کے 

 (ء1976،30ایکٹ ًوجؽ )ء1976قبتھ ثیح، ایکٹ ہػا کے همبطع کے  لئے ایکٹ 

تؼبوى کؽے ۔ 

زکوهت ایک ڈائؽیکٹؽ پالًٹ ثؽیڈؼؾ،زموق همؽؼ کؽے  خو پال ًٹ   (2)

ثؽیڈؼؾ،زموق آفف کے اضتیبؼات  کو اقتؼوبل کؽے ۔زکو هت  پال ًٹ 

ثؽیڈؼؾ،زموق کی هعظ کے لئے افكؽوں اوؼ ظوقؽے قٹبف کو ثھی همؽؼ کؽے 

ختٌے ػؽوؼی ہو۔ 

پالًٹ ثؽیڈؼؾ  (1: )پال ًٹ بزیڈرس کے  حموق کے لئے  گزاًٹ کی درخواست_ 4

کے زموق  کےآفف هیں  قؽٹیفیکیٹ  کے لئے  ایک ظؼضواقت  هدوؾٍ  ؽؽیمہ کبؼ 

کے هطبثك  ظائؽ کؽے گی ۔ 
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پالًٹ ثؽیڈؼؾ کےزموق کب آفف  ثبلبػعگی قے ایک قؽ کبؼی گؿٹ شبئغ کؽے  (2)

گبپال ًٹ ثؽیڈؼؾکے زموق خٌؽل کے ًبم قے  خف هیں  ًئے  قؽٹیفیکیٹ  ظیٌے 

،ًوٹف اوؼ ظوقؽی هؼلوهبت  خو قؽٹیفیکیٹ  کے زظول  کے زوالے قے  ہو  

کے زوالے  قے  هؼلوهبت ظے گی ۔ 

هبلک کو خٌكی یب غیؽ خٌكی   (1: )پالًٹ بزیڈرس کے حموق کے لئے هعیبر _ 5

ؽوؼ پؽ  پیعا کئے گئے  پوظوں  کے زوالے  قے  ایک  قٌع ػطب  کی خبئے گی خو 

کہ ۔ 

ًوول،  (الف)

هطتلف،  (ة)

یکكبں،  (ج)

لیبم پػیؽ،اوؼ   (ظ)

لبثل لجول هبلیت ۔  (ٍ)

_ ایک پوظے کی ًكل کو اـ لكن کب ہو ًب چبہیے، (2)

اـ فؽاہوی کے قبتھ ۔ .ًوول  (الف)

کہ وٍ ایکٹ ہػا کے تست قؽٹیفیکیٹ کے لئے ظؼضواقت  پؽ کؽًے قے پہلے   (1)

پب کكتب ى هیں ایک قبل قے  ؾیبظٍ کے لئے  ظؼضواقت گؿاؼ کے هؼبہعے کے قبتھ  

پیش یب فؽوضت ًہ کیب گیب ہو،اوؼ  

ایکٹ ہػا کے تست قؽٹیفیکیٹ کے لئے  ظؼضواقت پؽ کؽًے قے پہلے  ثیؽوى  (2)

هلک  ظؼضواقت گؿاؼ  کی خبًت قے  یب اـ کی  هؽػی قے  چھ قبل  قے ؾائع  

ػؽطے  تک  اوؼ ظوقؽے  پوظوں  کی  طوؼت  هیں چبؼ  قبل  قے ؾائع  

ػؽطے  تک  یب  اًگوؼ  کے  پوظے  کی طوؼت  هیں  اقے  فؽوضت  یب  پیش ًہیں 

کیب گیب ہو ۔ 

  اگؽ یہ ایک یب ایک قے ؾیبظٍ ؽؽذ قے هطتلف ہو طوؼتی لسبظ  ،هختلف (ة)

قے  خكوبًی  قبضت هیں  یب کكی ظوقؽی ضظوطیت  هیں  ،کكی ثھی ظوقؽے  

لكن کے پوظے  قے   خف کب ہوًب  ػبم ػلن هیں ہو  ،ظؼضواقت  ظیٌے کی تبؼیص پؽ 

ضبص ؽوؼ پؽ خت پال ًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق کے لئے  ظؼضواقت خوغ کی خب ؼہی 

ہو  ظوقؽے الكبم یب کكی ظوقؽے  لكن کے کكی ثھی  هلک هیں ظفتؽی ؼخكٹؽ هیں 

اًعؼاج کے لئےظؼضواقت کی تبؼیص قے ػوو هی ؽوؼ  پؽ  ظیگؽ لكن  کب پیش کؽًب  

 الؾهی ہو گب۔  

   اـ فؽاہوی کے قبتھ کہ خف قے ظؼضواقت  پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق کی ؽؽف   

لے  خبتب ہے  یب خیكی  ثھی  طوؼت ہو ،ظوقؽی  لكن  کو زکوهتی  ؼخكٹؽی هیں  

  شبهل کؽتب ہے ۔

خٌكی یب غیؽ خٌكی  پیعائش کے هطظوص ضظوطیبت کی تولغ اگؽ : یکسبں (ج)

تجعیل قے هشؽوؽ ہو  خو کبفی ؽوؼ پؽ  یکكبں ہو  یہ کہ  تجعیلی کو ثیبى کیب خب  

قکے  اوؼ کبؼوثبؼی ؽوؼ  پؽ ثھی  لبثل لجول ہو ۔ 
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اگؽ اـ کے هتؼلمہ ضظوطیبت هیں کوئی تجعیلی ًہ آئے ثب وخوظ ثبؼ :   هحکن (ظ)

ثبؼ افؿائش کے  یب پھؽ هطظوص افؿائش کی طوؼت هیں ہؽ چکؽ  کے ازتتبم پؽ۔ 

ًكل کی خٌكی  ػہعٍ اوؼ لكن کی فؼبل ًشبًعہی ثھی کؽًب ہو : لببل لبول هبلیت  (ٍ)

گی یہ گوؽا ٍ کؽًے  هیں غهہ ظاؼ ًہیں ہو ًب چبہیے،لیوت ،الكبم کی شٌبضت  اوؼ 

افؿائش ًكل  کؽًے والی کی  شٌبضت  کے  ثبؼے هیں غهہ ظاؼ  ًہیں ہو گب  اوؼ یہ 

کہ  ًہ تو  لبًوى  ًہ ػواهی ًظبم  اوؼ ًہ اضاللیبت  کےضالف ہو ۔ 

ایکٹ ہػا توبم خٌكی ؽوؼ پؽ افؿائش کئے  (1: )السبم جي پز ایکٹ ہذا  الگو ہے _ 6

گئے  پوظوں کے الكبم پؽ  الگو  ہو گب  قوائے اى پوظوں کے خي هیں ٹؽهیٌیٹؽ  

خیٌؿ ہو  یب کوئی ظوقؽی  هشبثہہ ٹیکٌبلوخی  یب هبئیکؽو زیبتیبت ہو  تب ہن ایکٹ ہػا 

کے تست ثیح کے طٌؼت  کی تؽلی  کی ضبؽؽ  زکوهت ولتبً فولتبً  پؽًكپل اوؼ 

الكبم  کوهسفوظ ثٌبًے  کے ثبؼے هیں  هطلغ کؽ قکتی ہے  خف  ؽؽ ذ قے فظل 

تیبؼ کی گئی ہو  چبہے  کؽاـ ثؽیڈًگ،ظوغلی  ًكل  قے  ،ثبئیو ٹکٌبلوخی قے  

،تجعیلی کے ػول قے  ،اًتطبة  قے یب کكی  ثھی  ظوقؽے  ؽؽیمے  قے  اـ کے  

قؽٹیفیکیٹ  کے زظول  کی اہلیت  اوؼ قؽ ٹیفیکیٹ کے ػولی  ًفبغ پؽ اثؽ  اًعاؾ ًہ 

ہو  

پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق کے لئے  پوظوں کی لكن  کی اہلیت  اى چیؿوں  قے  (2)

هشؽوؽ ہے ۔ 

ًشو ًوب کؽًے والے قے  ثیبى زلفی لیٌب  کہ ًكل هسفوظ ہے  اوؼ  (الف)

اًكبًوں،پوظوں یب خبًوؼوں  کی طست پؽ اوؼ ػوام کی فالذ  پؽ هٌفی  اثؽ  ًہیں 

کؽتی ،اوؼ 

کے لئے  کہ یہ ًكل (GMOs)هتؼلمہ  زکبم قے ایک  قؽٹیفیکیٹ  پیش کؽًب  (ة)

ضبص هبزول کے لئے ػوام ،پوظوں اوؼ خبًوؼوں  کی طست کے لئے  اوؼ 

bio.diversity کے لئے هٌبقت ًہیں ہے۔ 

خبًچ کؽًے قے ًكل کب ًیب پي  هتبثؽ ًہیں ہو ًب چبہیے : السبم کی جبًچ کزًب _ 7

خت تک خبًچ قبئٌكی  اوؼ ثہتؽی  کے همبطع  کے لئے  کی خبئے۔ ظفؼہ ہػا  کے 

همظع  هیں هبؼکیٹ کی  خبًچ پڑتبل  کو شوبؼ ًہیں  کیب خبئے گب ۔ 

  2ببة ۔                      

    پال ًٹ  بزیڈرس کے حموق کے حمذاراى            
ایکٹ ہػا  (1: )پال ًٹ بزیڈرس  کے حموق  کے سزٹیفیکیٹ  کے لئے  حمذار ہوًب_ 8

کے ثیبى کؽظٍ  لواًیي کے هطبثك ًكل کے هبلک یب اـ کی خبًشیي قؽٹیفیکیٹ کے 

  زظول کے لئے  زمعاؼ ہوًگے ۔

ًكل کب هبلک یب اـ کو ظؼیبفت کؽًے واال  یب  اـ کب خبًشیي ثؽیڈؼ  ہو گب  (2)

۔هبلک ایک کوئی   یب  لبًوًی فؽظ  ہو گب  هگؽ پال ًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق کے لئے  

ظؼضواقت گؿاؼ  ثھی  لبًوًی فؽظ ہو گب   خت کہ ًكل کی ًشو ًوب  کؽًے والے  کب 

ًبم  ظؼضواقت هیں شبهل ہوًب چبہیے۔ 
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زکوهتی قطر پؽ  ًشوًوب کؽًے کی طوؼت هیں  پوظے کی لكن  کو تؽلی   (3)

ظیٌے  والےاظاؼے کو هلکیت کب زك زبطل ہو گب هوکٌہ هلکیتی  اظاؼے اوؼ ًشوًوب 

 کی شؽذ  قے تمكین  کیب 70:30کؽًے  والے  اوؼ اـ کی ٹین ظوًوں کوثلتؽتیت 

 ًشوًوب کؽًے والے  اوؼ اـ 30/ زظہ  زکوهتی  اظاؼے  خت کہ 70/خبئے گب ۔

کی ٹین کے  هوجؽاى  کب  خو  کہ اًبج  ،پھل  اوؼ  قجؿیو ں کب  ہو ۔ 

ًشوًوب کؽًے والے کب ًیک ًیتی قے غلطی کب هؽتکت ہوًب  اـ کی ظؼقتگی  (4)

کے لئے  پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق آفف کو ظؼقتگی  کےلئے تسؽیؽی ؽوؼ پؽ 

لکھٌب ۔ 

زك طوثبئی خیي هیں  20/زظے هیں قے 70/اظاؼے کے  : صوببئی جیي  فٌڈ_ 9

هیں ثیبى  کیب گیب  ہے  ۔یہ زك (3)کی غیلی ظفؼہ 8خوغ کیبخبئے گبخیكبکہ ظفؼہ 

طوثبئی قطر پؽ  پوظوں کی خٌیبتی  وقبئل کو ثؽلؽاؼ ؼکھٌے  کے لئے  ہو گب ۔ 

فظل کے هبلک کی ؽؽف : پالًٹ بزیڈرس کے حموق کے  هستحك اشخبص_ 10

قے قؽٹیفیکیٹ کے زظول  کے لئے  ظؼضواقت خوغ کی خبئے گی  خف هیں 

هبلک طوثے کب کوئی  فؽظ ہو گب  یب ایک لبًوًی فؽظ خف کب اًعؼاج طوثہ ضیجؽ 

پطتوًطوا  هیں ہو ۔ 

خت ظو یب ظو قے ؾیبظٍ افؽاظ  ًے فظل کی هشتؽکہ   (1: )هشتزکہ بزیڈرس_ 11

ًشوًوب یب ظؼیبفت  کی ہو  خف کے لئے  وٍ تسفع چبہتے ہوں  تو اًہیں هشتؽکہ  

ثؽیڈؼؾ ًہ هبًب خبئے گب  ۔هشتؽکہ ثؽیڈؼؾ هیں قے ایک ظؼضواقت  خوغ کؽے  خف 

هیں توبم ثؽیڈؼؾ کے ًبم ہوں ۔پال ًٹ  ثؽیڈؼؾ کے زموق کب  ایک قؽٹیفیکیٹ  خبؼی 

کیب خبئے  گب  توبم هشتؽکہ ثؽیڈؼؾ کے ًبم  قے اوؼ  وٍ  تیف فیظع  کے هكتسك 

ہوًگے  خكے اى هیں ثؽ اثؽ  تمكین  کیب خبئے گب ۔ 

هؽزوم اوؼلبًوًی  ؽوؼ قے : ًشوًوب  کز ًے  والے  کی هوت  یب ًباہل ہوًب _ 12

ًباہل  ثؽیڈؼؾ کے لبًوًی  ًوبئٌعے  ثھی  قؽٹیفیکیٹ  کے زظول  کے لئے  

ظؼضواقت  ظے قکتے ہیں  اـ فؽظکی خگہ اى ہی شؽائؾ اوؼ  ػؽوؼیبت  کے 

تست  خیكب کہ  ظوقؽے  فظلوں  کے هبلکوں  پؽ الگو  ہو۔ 

  3بب ة                        

  درخواست                      
قؽٹیفیکیٹ کے زظول کے لئے  ایک ظؼضواقت   (1: )درخواست دائز کزًب _ 13

ًكل کے هبلک کی  ؽؽف قے  ظائؽ کی خبئے گی خكے فظل کے لئے تسفع 

هیں لبًوًی  ؽوؼ  پؽ هدبؾ  (2)اوؼ  (1)کی غیلی ظفؼہ 8ظؼکبؼ ہو  یب خیكب کہ ظفؼہ 

ًوبئٌعے کے ثبؼے  هیں ثیبى  کیب گیب ہے ۔ 

ظؼضواقت اؼظو یب اًگؽیؿی هیں ہو  اوؼ هبلک  کی ؽؽف  قے ظقتطؾ شعٍ ہو   (2)

 اوؼ  قبتھ  فیف ثھی ہو خف  کے ثبؼے  هیں ولتبًفولتبً ثیبى کیب گیب ہے  ۔

قؽٹیفیکیٹ کی ظؼضواقت کے لئے ػؽوؼی ہے : درخواست  کی ضزوریبت _ 14

کہ ۔ 
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لكن کے لئے هٌبقت  هبلیت کب ہوًب ،  (الف)

ایک خبهغ وػبزت  فظل کے ثبؼے  هیں  خف هیں  خہبں تک هوکي ہو قکے (ة)

اـ کب  ًیب پي،شؽذ اوؼ ًشو ًوب کی تبؼیص ثیبى کی گئی ہو ضبکہ اوؼ تظویؽ  تب کہ 

لكن کے ًئے پي کو قودھٌے  اوؼ  اًعاؾٍ لگب ًے  هیں اقبًی ہو۔ 

وػبزت ،ضبکے  اوؼ تظبویؽ  خو لكن کےاقی  اًبج کو  ظوقؽی الكبم قے   (ج)

وػغ اوؼ  اهتیبؾی  ضعوضبل کو وػر کؽ قکے  ۔ 

هبلک  کب یہ تسؽیؽی ثیبى  خف هیں لكن  کی هبلکیت کب ظػوی  ہو  یب  ظوقؽی    (ظ)

ػؽوؼی  وػبزتیں ظؼضواقت  گؿاؼ  کی خبًت  قے  تب کہ  ظؼضواقت  خوغ ہو 

قکے ۔ 

ظؼضواقت گؿاؼ کب ًبم ،ظقتطؾ اوؼ پتہ کب ہو ًب  اوؼ ًشو ًوب  کؽًے  والے کب ًبم   (ٍ)

اوؼ پتہ  اگؽ ظؼضواقت گؿاؼ  کب ًہ ہو،  اوؼ 

فبؼم هیں  لكن کے  زوالے قے پالًٹ  ثؽیڈؼؾ کے زموق افف کی خبًت  قے   (ف)

ہعایت  کؽظٍ  ایک هکول تکٌیکی  قواالًبهہ   

ایک ظؼضواقت  ظائؽ کؽًے کی  تبؼیص وٍ تبؼیص  ہو گی  : جوع کزًے کی تبریخ_ 15

تک شؽائؾ  هیں ثیبى کی گئی ہے  اوؼ خت (و)تب (الف)کے پیؽاگؽاف  14خو ظفؼہ

همؽ ؼٍ فیف پالًٹ ثؽیڈؼؾکے زموق  افف  هیں خوغ  کؽ ظی خبئے  خو کہ ڈائؽیکٹؽ  

خٌؽل ؼیكؽچ افف هیں  لبئن  ہو گب۔ 

ظؼضواقت هیں فظل کی تفظیل خیكب ثیبى ہوئی ہو  اـ کو ظؼقت  یب  : تفصیل_ 16

اـ  هیں اػبفہ  کیب خب قکے گب  کكی ثھی ولت  چھ هہیٌے  کے اًعؼ اًعؼ  خیكب کہ 

فیف  خوغ ہو چکی  ہو گی   اـ قوچ کے قبتھ  کہ  پہلی تفظیل  ًیک ًیتی  پؽ 

هجٌی  تھی ۔ 

ظو یب ظو قے ؾیبظٍ ثؽیڈؼؾ  خت آؾاظاًہ  ؽوؼ  پؽ  ایک  ہی   (1: )تزجیح کب حك_ 17

لكن  کی  ًشوًوب  کؽے اوؼ اـ کی  زفبؽت کے لئے  ظؼضواقت  ظے  ایكی  

طوؼت  هیں  پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق اـ  فؽظ کو زمعاؼ قودھے  گی  خف ًے  

قؽٹیفیکیٹ  کے لئے  ظؼضواقت  ظی ہو ۔ 

اگؽ ایک شطض ثیؽوى هلک هیں پوظوں کی لكن  قے هتؼلك  قؽ ٹیفیکیٹ  کی  (2)

زظول  کے لئے  ایک  ظؼ ضواقت  ولت قے پہلے  خوغ کؽ تب ہے  تو ایکٹ ہػا 

کے تست  پہلی ظؼضواقت کی تبؼیص  قے ػؽ طہ ثبؼٍ هہیٌوں  کے اًعؼ  اقی لكن 

کے لئے  ظؼضواقت ظائؽ کؽًے کب  زمعاؼ ہو گب ، اگؽ  پہلی ظؼضواقت کی تبؼیص پؽ  

چھٹی کب ظى ہو خف هیں پالًٹ ثؽیڈؼؾ  کے زموق کب ظفتؽ  کبؼوثبؼ کے لئے  کھال 

ًہ ہو ،  تو  پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے  زموق کے ظفتؽ  هیں ظؼضواقت  کی  وطولی  پہلے  

ظى کے  اولبت  کبؼ کے  ضتن  ہوًے  کے ولت  تک  ضتن هتظوؼ ہو گی۔ 

تؽخیر کے زك  کب اثؽ  اـ تبؼیص قے الگو ہو گب   خف تبؼیص قے  ایکٹ  ہػا  (3)

کے تست  پالًٹ  ثؽیڈؼؾ اـ کے زموق  کے لئے  ظؼضواقت  ظی  ہو۔ 
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پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق افف کی خبًت قے   (1: )درخواست کی خفیہ حیثیت ( 18)

قؽٹیفیکیٹ کی ظؼضواقت  کےهطظوص هٌعؼخبت  کو ضفیہ  ؼکھب  خبئے گب  ۔ 

کكی ثھی فؽظ کو   ظؼضواقت کے  هطظوص  هٌع ؼخبت کی ؼاؾ ظاؼی  کی  (2)

چھوٹ  زبطل  ًہیں   قوائے اـ زبلت کے  خف هیں قؽٹیفیکیٹ  ہو لڈؼؾ کی  

ؼػب هٌعی  زبطل  ہو ۔ 

هیں خو ثھی زکوهت  ایكی  (1)کكی ظیگؽ  ًبفػالولت کے ثبوخوظ غیلی ظفؼہ  (3)

ظؼضواقت  کو  یب  اـ  کے  کكی  زظے کو شبئغ  کؽ قکتی ہے  اگؽ ػوام کی  

ضواہش ہو  ایكے  ؽؽیمے قے  خیكب کہ  ثیبى کیب گیب ہے۔ 

قؽٹیفیکیٹ کی اخؽاء کے لئے  ظؼضواقت  اوؼ  (1: )همزر کزًب اور تببدلہ _ 19

قؽٹیفیکیٹ  کب  زظول غاتی  هلکیت  تظوؼ کیب خبئے گب  قؽٹیفیکیٹ  ہولڈؼؾ کب 

تجبظلہ  اوؼ تمؽؼی  اـ کی ؼػب هٌعی  قے ہو گب ۔ 

ہؽ  ایک کبم پالًٹ  ثؽیڈؼؾ کےزموق ؼکھٌے والے  ظفتؽ  هیں  ظؼج  کؽ ًب ہو  (2)

گب  کكی  تفویغ  کؽظٍ کبم  کب  تیكؽی  پبؼٹی  کیطالف کوئی اثؽ ًہیں ہو گب  خت 

تک  اـ کو  ظؼج  ًہ کیب خبئے ۔ 

پالًٹ ثؽیڈؼؾ کےزموق کب ظفتؽ هٌعؼج شعٍ تفویغ کؽظٍ هدوؾٍ لواػع  کے  (3)

هطبثك  ػوام الٌبـ کی هؼلوهبت  کے لئے  شبئغ  کؽے گب ۔ 

  4ببة ۔                        

  درخواستوں  کب جبئشٍ                   
پوظے پیعا کؽًے کے زموق ؼکھٌے واال ظفتؽ  توبم  : درخواستوں کب جبئشٍ_ 20

ظؼضواقتوں کب خبئؿٍ  لے گب  اى شؽائؾ و ػواثؾ کی ؼوشٌی هیں  خو اـ همظع 

کے لئے ثٌبئے گئے  ہیں  یہ خبئؿٍ اهیعواؼ  کے  کثیؽالدہتی  کی  تظعیك کؽیگب  

اوؼ ػؽوؼیبت  کو  پوؼا کؽًے  یب   ًہ کؽًے  کب تؼیي  کؽیگب ۔ 

خت ثھی کوئی ظؼضواقت ؼظ کؽ ظی  (1: )سز ٹیفیکیٹ  دیٌے سے اًکبر کزًب _ 21

خبئے  یب اـ پؽ  هوتسي کوئی اػتؽاع  کؽے ،ایكے هیں پالًٹ ثؽیڈؼؾ  کے زموق 

ؼکھٌے واال ظفتؽ  ظؼضواقت گؿاؼ کو  هطلغ کؽے گب ،اًکبؼ کی وخوہبت  ثیبى  

کؽًے  کے قبتھ  ایكی  هؼلوهبت  اوؼ زوالے ظے گب  خو ظؼضواقت هیں تؽهین  یب 

ثغیؽ تؽهین ظؼضواقت کی  هؼمولیت کےهكلكل ػول  کے  لئے  هفیع  ہو گب  ۔ 

پوظے پیعا کؽًے  کے زموق والے ظفتؽ  قے اًکبؼ  کی ؼقیع  هلٌے  کے ثؼع   (2)

ظؼضواقت  گؿاؼ  کو هٌبقت  العاهبت  کے لئے  چھ هبٍ کب ولت  ظیب  خبئےگب  تبکہ  

وٍ  اپٌی ظؼضواقت  ظوثبؼٍ  خوغ  کؽ قکے ۔ 

 کے تست  اى هطتلف  اًواع کی ضظوطیبت  خبًٌے 21ظفؼہ : السبم کب چبًچٌب _ 22

کے لئے  خبئؿٍ  لیب خبئے  گب  پہلے  اى قبئٌكی  هؼلوهبت اوؼ هواظ کی ثٌیبظپؽ  خو 

کہ  ظؼضواقت گؿاؼ کی ؽؽف قے  هہیب کی گئی  ہو ۔زکوهت  اـ  کے هتؼلك  

لواًیي  وػغ  کؽے گی ۔ 

هؼلوهبت اوؼ هواظ کی فطؽت  خو کہ  هہیب  کی خبئے  گی ،  (الف)
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همبثلوں  کب اًؼمبظ  اوؼ هؼبئٌہ  طوثبئی  اوؼ  لوهی  قطر پؽ  پالًٹ ثؽیڈؼؾ  (ة)

والے  ظفتؽ کی  ًگؽاًی  اوؼ  توقؾ قے کیب  خبئے  گب ، 

هؼلوهبتی خبئؿے  کےهمظع  کے  لئے  لجولیت  اوؼ وٍ  هواظ  خوکہ  طوثے   (ج)

کے اًعؼ  یب  ثبہؽ کكی  هسکوبًی  غؼائغ  قے  وطول  کئے گئے ہوں ۔ 

پال ًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق ؼکھٌے واال ، : السبم کے لبئن رکھٌے کب عول _ 23

پوظوں کی الكبم کو لبئن ؼکھٌے  کو یمیٌی  ثٌبیب  خبئے گب  یب اـ  کے   (الف)

هوؼوثی  اخؿا کو  توبم هعت کے لئے  یب اـ ولت تک  خت تک اـ لكن کے  ثوًے 

پؽ  پبثٌعی ػبئع ہو  ،اوؼ  

پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق ؼکھٌے والے  ظفتؽ  یب اقی  ظفتؽ  کی ؽؽف  قے   (ة)

همؽؼ کؽظٍ  ایدٌكی  کو همؽؼ هعت  کے اًعؼ   وٍ  هؼلوهبت  ،ظقتبویؿی  شہبظت  یب  

ایكے هواظ  خو کہ  الكبم  کے لبئن ؼکھٌے  کی تظعیك کؽتے ہوں  هہیب  کیب خبئگب ۔ 

  5ببة ۔                        

پالًٹ بزیڈرس کے حموق کب سزٹیفیکیٹ                 

 

قؽٹیفیکیٹ زکوهت ضیجؽ پطتو ًطوا  کے ًبم پؽ خبؼی                             : سزٹیفیکیٹ کب اجزاء_ 24

کیب خبئے گب  خف پؽ ؾؼػی تسمیك کے ڈائؽیکٹؽ  خٌؽل  اوؼ  قیکؽیٹؽی  ؾؼاػت  

کے ظقتطؾ ہوًگے ۔پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق ؼکھٌے والے  ظفتؽ هیں هسفوظ کیب 

خبئے گب  اوؼ ػبم  کب م کے اولبت  هیں ػوالٌبـ کو  اـ تک  ؼقبئی  ظی خبئے گی 

۔قؽٹیفیکیٹ کے اخؽاء کب ًوٹف ظفتؽی خؽیعے  هیں شبئغ کیب خبئے گب  ،قؽٹیفیکیٹ  

کے قبتھ   هسفوظ کئے گئے  پوظوں  کی الكبم  کبطسیر ثیبى ًتھی  کیب خبئے گب ۔ 

پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق کو هٌظن ؼکھٌے کے لئے  قؽٹیفیکیٹ  : سبالًہ فیس_ 25

ؼکھٌے واال زکوهت کی ؽؽف قے همؽؼ کؽظٍ  فیف اظا کؽیگب ۔همؽؼ فیف ثؽ یڈؼؾ 

کی غیلی ظفؼہ 8کے تیف  فیظع زك هلکیت قے هٌہب  کؽ ظی خبئے گی  خو کہ ظفؼہ 

هیں ثیبى کی گئی ہے ۔ (3)

هبلک یب پالًٹ ثؽیڈؼؾ کےهطتلف اًواع الكبم  کی : پالًٹ بزیڈرس کے  حموق_ 26

هع هیں  هٌعؼخہ غیل زموق ہوًگے  ،یؼٌی  

هسفوظ کؽظٍ لكن کی افؿائشی  اشیبء یب قجؿے کو وقؼت ظیٌے والے  اشیبء کب   (الف)

طوثے  کے  اًعؼ ثھیچٌب یب اى  کو ثھیچٌے  اوؼ اشبػتی همظع کے لئے  پیش کؽًب، 

هسفوظ کئے الكبم کی ًمل یب  قجؿٍ اگبًے والی اشیبءکی  طوثے هیں ظؼآهع یب   (ة)

ثؽآهع، 

قجؿٍ اگبًے والے الكبم کی  ثڑھوتؽی  یب زفبظت ،  (ج)

هسفوظ کؽظٍ الكبم کی  ًئی الكبم پیع اکؽًے  کب اقتؼوبل ،  (ظ)

هیں  ثیبى (ظ)اوؼ (ج)،(ة)،(الف)کوئی ثھی  ػول کؽًے کی طوؼت هیں  شك (ٍ)

کؽظٍ کكی ػؽوؼی اضػکؽظٍ لكن،اـ طوؼت هیں  هسفوظ کؽظٍ لكن ثػات  ضوظ  

کكی ػؽوؼی  اضػکؽظٍ لكن کی  طوؼت  ًہ ہو ،اوؼ  
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هیں ثتبئے گئے اطول کی  تؽویح  واشبػت کؽًب ۔ (ظ)اوؼ(ج)،(ة)،(الف)شك  (و)

ظؼضواقت کے پؽ کؽًے اوؼ  ظؼضواقت کے فؽاہن کؽًے کے : عبرضی تحفظ_ 27

ػؽطے هیں قؽٹیفیکیٹ کے هبلک کو  هٌبقت اخؽت ظی خبئےگی  اـ فؽظ کی 

ؽؽذ خف ًے همؽؼ کؽظٍ هعت  هیں توبم   کبم کئیےہوخو کہ هبلک  کے طواثعیعپؽ 

 کےتست  خت ایک هؽتجہ  26ہو گب  کہ ظوقؽوں کو ًکبلے ایکٹ ہػا کی ظفؼہ 

قؽٹیفیکیٹ  هہیب کیب خبئے ۔ 

کی ؼو قے  ظؼضتوں اوؼ  23قؽٹیفیکیٹ کی هعت  ظفؼہ : سزٹیفیکیٹ کی هذت _ 28

اًگوؼ  کی ثیلوں  کے لئے پچیف قبل ہو گی خت کہ ظیگؽ توبم  پوظوں  کے طوؼت  

هیں ثیف قبل  ہو گی  خف  ظى  قے قؽٹیفیکیٹ هہیب کیب گیب ہو ۔پوظوں خیكب کہ  

ظؼضتوں  اوؼ اًگوؼ کی  ثیلوں کے لئے  اـ هعت هیں  توقیغ کی خبئے گی  خو کہ 

پبًچ قبل کے ػؽطے قے ؾیبظٍ ًہ ہو گی ۔تب ہن ظوقؽے توبم پوظوں  کی طوؼت 

هیں  توقیغ کؽظٍ  ولت تیي قبل  تک هسعوظ  ہو گب ۔ 

کوئی ثھی فؽظ  ظؼضواقت کی  (1: )هختلف السبم هیں عوام کی دلچسپی _ 29

طوؼت هیں  خو کہ زکوهت  کے پبـ ظؼج ہو ،کكی هسفوظ کؽظٍ لكن کے لئے  

ػؽوؼی قؽٹیفیکیٹ کے اخؽاء کی ظؼضواقت کؽ قکے گب ۔ 

 هیں ثیبى کئے گئے  26الؾهی الئكٌف اپٌے  هبلک  کو ایکٹ  ہػا کی ظفؼہ   (2)

توبم کبم  یب کوئی ثھی کبم کؽًے کی  آؾاظی ػطب کؽ یگب ۔اگؽ  پبؼٹیبں  یب گؽٍ اپٌے  

ظؼهیبى   هؼمول زك تبلیف پؽ ؼاػی ًہ ہو قکے  تو پال ًٹ ثؽیڈؼؾ کب ظفتؽ اى کے 

ظؼهیبى  زك تبلیف  همؽؼ کؽ قکے گب ۔هبؼکیٹ کی ػؽوؼت  پوؼا کؽًے کے لئے   

زکوهت کكی ثھی  الؾهی  قؽٹیفیکیٹ  ؼکھٌے  والے  کی ضعهبت  قے  اقتفبظٍ  

کؽے گی۔ 

الؾهی قؽٹیفیکیٹ  تت تک  هہیب ًہیں کیب خبئے گب  خت تک هٌعؼخہ غیل شؽائؾ  (3)

پوؼی ًہ کی گئی ہو۔ 

ال ؾهی الئكٌف کب ظؼضواقت گؿاؼ ایكی  زبلت هیں ہو ًب چبہیے  کہ وٍ  (الف)

هؼبشی  اوؼ کبؼوثبؼی لسبظ قے  الئكٌف شعٍ الكبم کی  طسیر ؽؽیمے قے 

اقتؼوبل  کؽ قکے  

الئكٌف کب هبلک  ظؼضواقت گؿاؼ کو ػوام الٌبـ کی ػؽوؼیبت پوؼا کؽًے  (ة)

کے لئے کكی ثھی  هسفوظ کؽظٍ لكن کو  پیعا کؽًے کے لئے الؾهی ال ئكٌف  کے 

اخؽاءقے   اًکبؼ کؽ چکب ہو ۔ 

الئكٌف کے اخؽا ء هیں اوؼ الؾهی  الئكٌف کے زظول  کے لئے  ظؼضواقت   (ج)

ظیٌے  کے ظؼهیبى  تیي قبل کب  ػؽطہ  ثیت چکب ہو ،اوؼ  

هسفوظ کؽظٍ لكن کی ػؽوؼیبت  پبکكتبى کے اًعؼ  طسیر ؽؽیمے قے  پوؼی  (ظ)

کی گئی ہوں ۔ 

الؾهی الئكٌف پبًچ قبل کی هعت  کے لئے  خبؼی  کیب  خبئے گب  اوؼ زکوهت   (4)

اـ کو  کكی  ثھی ولت  هٌكوش  کؽ قکے گی۔ 
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هیں ثیبى کئے گئے  (4)اوؼ (3)،(2)،(1)کكی ثھی اضػ کؽظٍ لكن  کی غیلی ظفؼہ  (5)

ازکبهبت  کی ؼوشٌی هیں الؾهی تکویل۔ 

   اـ فؽاہوی  کے قبتھ  کہ هسفوظ کؽظٍ لكن  ثػات ضوظ  الؾهی  اضػ کؽظٍ لكن ًہ، 

ہو  

هیں ثتبئے گئےاطولوں کی تؽویح  و اشبػت (4 )اوؼ(3)،(2)،(1)غیلی ظفؼبت  (6)

کؽًب۔ 

کكی ظیگؽ ًبفػالولت  ایکٹ  هیں ثیبى کئ گئی   توبم  :کسبًوں  کب استثٌبء_ 30

چیؿیں  کكبى کی  ؼوایتی زفبظت ،اقتؼوبل ،تجعیل کؽًے ،شؽاکت ظاؼی کؽًے  یب 

اپٌے کھیت کے  کكی هسفوظ کؽظٍ  لكن کے ثھیدٌے  کے زموق کو هتبثؽ ًہیں 

کؽے گب،هب قوائے اـ طوؼت هیں  خت فؽوضت  کكی هبؼکیٹ کے هبؼکہ کے 

ظوثبؼٍ افؿائش کے لئے  ہو ۔ 

اپٌے هبلک کی اخبؾت کے ثغیؽ کكی  : سبئٌسی  تحمیك کے لئے استثٌبء_ 31

هسفوظ کؽظٍ  لكن ،ظوغلے  پوظے  یب اثبئی اشیبء کب پوظے خٌٌے  کے لئے  یب کكی 

کے تست 26ظوقؽے  هطلض قبئٌكی  تسمیك کے لئے  اقتؼوبل  ایکٹ ہػا کی ظفؼہ 

لبًوى قے تدبوؾ  کؽًے کب هؽتکت  تظوؼ  ًہیں کیب   خبئے گب  خت  اقی  کو 

ظوغلے  پوظے  کی کبؼوثبؼی  پیعاواؼ کے لئے  اقتؼوبل ًہ کیب خبئے  

هب لک کكی ثھی هسفوظ کؽظٍ  :  سزٹیفیکیٹ  کے هبلک کے حموق کب احتتبم_ 32

لكن یب ػؽوؼی ؽوؼ پؽ اضػ کؽظٍ   لكن کے هبلک  کی هؽػی  یب ثػات ضوظ  هبلک 

اـ کی هبؼکیٹ  هیں تؽویح و اشبػت  یب ثھیدٌے  طوثے هیں کہیں ثھی ،اى زموق 

کب ػلوجؽظاؼ  ًہیں ہو گب  خت تک  هٌعؼخہ غیل  طوؼت  زبل  ًہ ہو ۔ 

الكبم  کی  هؿیع تؽویح  و اشبػت،اوؼ   (الف)

کكی لكن کی ثؽ آهع خو کہ لكن  کی اشبػت کو  هوکي ثٌبتبہے  ایكے طوثے  (ة)

هیں  خو کہ پوظوں  کی هشتؽکہ  ضظوطیبت  والے  ؽجمے یب گؽوٍ ،خف قے  لكن 

کب تؼلك  ہو ،کی زفبظت  ًہیں  کؽتے  ہوں  هبقوائے  اـ کے  خت ثؽآهعی اشیبء 

ضتوی  اقتؼوبل  کے لئے  ہو ، 

اشیبء قے کوئی لكن ،ظوغال پوظا،یب آثبئی  اشیبء هؽاظ ہے ، : وضبحت    

کكی ثھی لكن کی شیبءکی تؽویح  کؽًب،اوؼ   (الف)

کبٹے گئے  اشیبء ثشوول  هکول پوظوں کے یب  پوظوں کے کچھ زظوں کے ۔  (ة)

کكی ثھی هسفوظ کؽظٍ لكن کب زموق یبفتہ  : لبًوى سے  تجبوس کزًے  کب تذارک_ 33

پال ًٹ ثؽیڈؼؾ کی زك تالفی کی طوؼت  هیں  هتؼلمہ  ػعالت  هیں همعهہ  ظائؽ  کؽ 

قکے  گب ۔ 

هدبؾ ػعالت  خف کے ازکبهبت  همعهہ : عذالتی احکبهبت ،ًمصبًبت  اور وکیل_ 34

ظائؽ کؽًے والے قؽٹیفیکیٹ یبفتہ کے زك هیں ہو ،تو ػعالت فیظلہ  هتؼلمہ فؽظ کی 

ظاظ ؼقی  کب زکن ظے گی  ،ػعالت  اى کے ضالف  کوئی ثھی زکن کؽ قکے گی  

خي کے ضالف  همعهہ ظائؽ کیب گیب ہو تب کہ هكتمجل هیں  لبًوى کی ضالف وؼؾی  کو 
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ؼوکب خبقکے ۔ہؽ ایک همعهے  هیں ػعالت  هبلک کے ًمظبى کب  اؾالہ  کؽے گی   

یب کن اؾ کن  ًمظبى کو پوؼا کؽے  گی  خو کہ هبلک  ثؽظاشت کؽ چکب ہو،شعیع  

هؼبهالت کی طوؼت هیں   ػعالت ًمظبًبت ،وکیل کے اضؽاخبت  یب ظوًوں  کو 

هتؼلمہ  فؽیك کو ظے قکے گی ۔  

( 1: )خالف ورسی همذهے  کی هعیبد ،خال ف ورسی  لبًوى کب ًوٹس _ 35

قؽٹیفیکیٹ قے تدبوؾ کؽًے کی  تبؼیص قے لے کؽ تیي قبل تک قؽٹیفیکیٹ   کی 

ضالف وؼؾی  قے هتؼلك  کوئی همعهہ ًہیں  چالیب  خب قکے گب ۔ 

پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق  کی ضالف وؼؾی کؽًے والے  کے ضالف  اى  (2)

العاهبت  کی طوؼت هیں  ًمظبًبت کب  تطویٌہ  ًہیں لگب یب خب قکے گب  خو کہ اًہوں 

ًے  کكی ًوٹف کے  هوطول ہوًے قے  پہلے کئے ہوں کہ هتؼلمہ لكن  یب ظوغال  

پوظٍ  یب آثبئی پوظٍ  ایک هسفوظ  کؽظٍ پوظے  کی لكن ہے ،تؼویؽاتی ًوٹف  هسفوظ 

کؽظٍ لكن کے کٌٹیٌؽ پؽ ًشبى  لگبًے کی طوؼت  هیں ظیب خبئے گب  یب کكی  ثھی  

ظوقؽی آقبًی  قے ًظؽ آًے والی  ًشبًی کی طوؼت هیں خو کہ  ظبہؽ  کؽے  کہ 

هتؼلمہ  لكن  یب  ظوغال  پوظٍ یب آثبئی  پوظٍ  هسفوظ  کؽظٍ ہے ۔ 

  6ببة۔                        

 هتفزق                        
قؽٹیفیکیٹ کب هبلک  خو کہ طوثے : غیز رہبئشی سزٹیفیکیٹ  کے هبلکبى _ 36

هیں ؼہبئش  پػیؽ  ًہ ہو  ایكے کكی لبًوًی  فؽظ  کے ًبم   اوؼ پتہ کو  تسؽیؽ کؽے 

گب خف پؽ اـ کو ػعالتی اوؼ ظیگؽ  ازکبهبت  اؼقبل  کئیے  خب ئیں گے ۔ 

( 1: )پالًٹ بزیڈرس  کے حموق رکھٌے والے  کے سزٹیفیکیٹ  کی هٌسوخی _ 37

قؽٹیفیکیٹ ؼکھٌے  والے  کے زموق هتؼلمہ   هعت کے پوؼا ہوًے  پؽ ضتن  ہو 

هیں هوخوظ ہیں ۔ 28خبئیں  گے  خو کہ ایکٹ ہػا  کی ظفؼہ 

پالًٹ ثؽیڈؼؾ  کے زموق ؼکھٌے واال ظفتؽ همؽؼٍ هعت  کے اًعؼکكی ثھی ولت  (2)

قؽٹیفیکیٹ هٌكوش کؽ قکے گب  اگؽ یہ هؼلوم ہو خبئے کہ۔ 

هتؼلمہ ظؼضواقت  هیں ظی گئی هؼلوهبت غلؾ  ہو ،  (الف)

ظؼضواقت پؽ کؽتے ولت  هتؼلمہ  ًئی لكن،طبف ،یکكبں  یب هكتسکن  ًہ ہو   (ة)

 کے تست  ػؽوؼی  ہے ، 5خو کہ  ایکٹ ہػ اکی ظفؼہ

هبلک همؽؼ کؽظٍ  ػؽطے  کے ظوؼاى  فیف خوغ  کؽًے هیں ًبکبم  ہو چکب ہو   (ج)

خو کہ پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق کے  هٌظن ؼکھٌے  کے لئے  اظا کؽًی ہو تی ہے ،  

ظؼضواقت  گؿاؼ  لكن کب هتجب ظل  ظؼخہ فؽاہن کؽًے  هیں ًبکبم  ہو گیب  ہو خو کہ   (ظ)

زفبظت کب پہال همظع ہے ۔اـ طوؼت هیں  کہ پہلے فؽاہن کؽظٍ  ظؼخہ  اـ لكن کب  

خو کہ پال ًٹ ثؽیڈؼؾ  کے زموق ؼکھٌے  والے  ظفتؽ  کو  هہیب کی گئی ہو  ایکٹ 

ہػا  کے تست  اـ کی  زفبظت  کؽًے کی اخبؾت  ًہ ہو ،اوؼ    

هٌظوؼ کؽظٍ  لكن  هبزول ،هبزولیبت ،ػواهی  اوؼ خبًوؼوں  کی طست کے  (ٍ)

لئے  هؼؽ ثبثت  ہو ۔ 
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پال ًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق ؼکھٌے واال ظفتؽ قؽٹیفیکیٹ  هٌكوش کؽے گب  اگؽ  (3)

هبلک  پال ًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق ؼکھٌے والے  ظفتؽ کو  افؿائشی یب تؽویدی  اشیبء  

خو کہ کكی  هسفوظ کؽظٍ  لكن   کو شکلیبتی  اوؼ ػؼو یبتی  ضظوطیبت  کے 

قبتھ  پیعا کؽًے کے لبثل ہوں هہیب کؽًے هیں ًبکبم ہو خبئے ۔یہ ضظوطیبت  تسفع 

کی اخبؾت  خبؼی کؽتے ولت  ضظوطی ؽوؼ پؽ ثیبى  کئیے گئے  تھے۔ 

قؽٹیفیکیٹ  هٌكوش کؽًے  قے  لجل  پال ًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق ؼکھٌے  واال   (4)

ظفتؽ  هبلک  کو  اپٌے اؼاظے  قے اگبٍ  کؽًے کے لئے  تسؽیؽی ًوٹف ظے گب 

۔هبلک ًوٹف  کےاخؽاء کے ایک هبٍ  کے اًعؼ  هؼمول  وخہ  ظے گب ۔ 

هسفوظ کؽظٍ لكن کے : هحفوظ اور هختلف لسن بھیجٌے والے کی ضوبًت _ 38

ثھیدٌے والی لكن کے اػلی ہوًے  اوؼ  ػیت قے پبک ہوًے  کے لئے ػوبًتی 

تظوؼ کیب خبئے گب  خت تک ثھیدٌے واال ثػات ضوظ یب ثھیدے والے کی ؽؽف قے  

کوئی ًبهوالف ؽبہؽ ًہ کی گئی ہو  اوؼ یب لكن  یب اـ کی افؿائشی  اشیبء کےثھیدٌے  

کے ولت  ثتبیب گیب ہو  اوؼ ضؽیعاؼ  اـ کو لجول کؽ لے ۔   

کوئی ثھی قؽٹیفیکیٹ ؼکھٌے واال  اگؽ پال ًٹ ثؽیڈؼؾ  کے  زموق : اپیلیں_ 39

ؼکھٌے والے  ظفتؽ کے فیظلے قے هتفك ًہ ہو یب قؽٹیفیکیٹ کی تٌكیص کے 

فیظلےقے   هتبثؽ ہو  توپال ًٹ ثؽیڈؼؾ  کے  زموق والے  ظفتؽ کی  ؽؽف قے  

 ظوًوں  کے اًعؼ اًعؼ  هدبؾ ػعالت  هیں اپیل  ظائؽ کؽ 90ظئیے گئے  ًوٹف  کے 

قکے گب ۔ 

زکوهت ایک کویٹی تشکیل ظے گی  خو کہ  پالًٹ  (1: )هشبورتی  کویٹی _ 40

ثؽیڈؼؾ  ؼائٹ کویٹی  کہالئے گی خو کہ هٌعؼخہ غیل  فؽائغ قؽ اًدبم ظے گی۔ 

ایكے العاهبت کب تؼیي کؽے گی  خو کہ طوثے هیں  ثیح کی طٌؼت کو   (الف)

فؽوؽ ظیٌے  کی زوطلہ  افؿائی  کؽےگی  ، 

پالًٹ ثؽیڈؼؾ  کے زموق ؼکھٌے والے  ظفتؽ  کو ػؽوؼی  الئكٌف کے اخؽاء   (ة)

یب تٌكیص  قے هتؼلك      یب قؽٹیفیکیٹ  کے اخؽاء یب هٌكوضی  قے هتؼلك  هشوؼٍ  

ظے قکے گی، 

ایکٹ ہػا  قے هتؼلمہ  ظیگؽ  هؼبهالت  پؽ هشوؼٍ  ظے قکے  گی ،اوؼ  (ج)

کویٹی کن اؾ کن اقبل هیں ایک هؽتجہ اخالـ کؽے گی  اوؼ اپٌی ؼپوؼٹ   (ظ)

زکوهتی  ،قیکؽٹؽی ،ؾؼاػت ،الئیو قٹبک  اوؼ هتؼلمہ  شؼجے  کو ظے گی ۔ 

هشب وؼتی کویٹی  هٌعؼخہ غیل پؽ هشتول ہو گی ۔ : هشبورتی کویٹی کی رکٌیت ( 2)

قیکؽٹؽی یب  ایڈیشٌل قیکؽ ٹؽی ،گوؼًوٌٹ هسکوہ ؾؼاػت۔الئیو قٹبکب اوؼ  (1)

کبپؽیٹیو    ،         چیئؽ هیي 

ڈائؽیکٹؽ خٌؽل،وفبلی ثیح قؽٹیفیکیٹ  کے اخؽاء اوؼ اًعؼاج            ؼکي  (2 )

کب هسکوہ ،  

لبًوى ،پبؼلیوبًی اهوؼ  اوؼ اًكبًی زموق  کے شؼجے کب ًوبئٌعٍ،                          (3)

ؼکي 
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ؾؼاػت ،الئیو قٹبک اوؼ کوپؽیٹیو کب چیف  پالًٌگ افكؽ،                         (4)

ؼکي  

ؾؼػی تسمیمبتی  ًظبم کب ڈائؽیکٹؽ خٌؽل،                         ؼکي  (5)

ؾؼػی توقیغ کب ڈائؽیکٹؽ خٌؽل،                                                  ؼکي   (6)

ؼکي    (                    ایي ائی ایف اے )خوہؽی هسکوہ ضوؼاک اوؼ ؾؼاػت  (7)

کب ڈائؽیکٹؽ خٌؽل، 

ؾؼػی یو ًیوؼقٹی پشب وؼ  کے پالًٹ ثؽیڈؼؾ اوؼ خٌیبتی  هسکوے                           (8)

ؼکي 

 کب چیئؽ هیي، 

هٌظوثہ ثٌعی  اوؼ تؽلی  کے هسکوے  کب ًوبئٌعٍ ،                                       (9)

ؼکي 

ًدی ثیح کے شؼجے کب ایک ًوبئٌعٍ،                                                      (10)

ؼکي 

پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق ؼکھٌے والے ظفتؽ کب ایک ًوبئٌعٍ،                          (11)

ؼکي 

زك تبلیف طٌؼتی ثٌیبظ پؽ هطظوص لكن کے فظلوں،پھلوں : حك تبلیف_ 41

قجؿیوًبوؼ آؼائشی خو کہ ایکٹ  ہػا اوؼ اـ کے  تست ثٌبئے گئے  لواػع کی 

ؼوشٌی  هیں  هسفوظ  کئے گئے  ہیں  کے ثیح پیعا کؽًے  پؽ وطول  کیب  خبئے گب ۔ 

ایکٹ ہػا کی تشؽیسبت  غیؽ قؽکبؼی  هسکووں پؽ هي وػي  : لبًوى کب اطالق_ 42

الگو ہوں گے  خوکہ  ًئے پوظوں  کے الكبم کی تؽویح  اوؼ تؽلی  قے هتؼلك  ہوں 

۔ 

ایکٹ ہػا کےتست ثٌبئےگئے  لواػع  کی ؼوشٌی  هیں پال ًٹ ثؽیڈؼؾ : اثتثٌی_ 43

کے زموق ؼکھٌے  والے  ظفتؽ  کے ضالف  کكی ثھی کبم  کےقلكلے  هیں خو 

اًہوں  ًے ًیک ًیتی  قے کیب ہو    همعهہ ،لبًوًی چبؼٍ خوئی یب ظیگؽ  لبًوًی  چبؼٍ 

خو ئی ًہیں کی خبئے گی  

ایکٹ ہػا کے همبطع کو پوؼا کؽًے  کے لئے  : لواعذ بٌبًے  کب اختیبر _ 44

زکوهت  لواػع ثٌب قکے گی ۔ 

اگؽ ایکٹ ہػا  کی کكی تشؽیر کو الگو کؽًے هیں  کوئی : هشکالت کب اسالہ _ 45

هشکل پیش آئے  تو زکوهت  کوئی ثھی  زکن  خو ایکٹ ہػا  کی تشؽیسبت قے  

هتظبظم  ًہ ہو  خبؼی  کؽ قکے گی  خو کہ هشکل کو زل کؽًے کے لئے  

ػؽوؼی ہو ۔ 

 

 بیبى اغزاض ووجوٍ                    
    هكتسكي  ہے کہ اقالهی  خوہوؼیہ پبکكتبى کی اٹھبؼویں تؽهیوی آئیي کے تٌبظؽ 

هیں طوثبئی  ؾؼػی هسکوہ کو  تفویغ شعٍ فؽائغ کے ڈھبًپٌے اوؼ ضیجؽ 
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پطتوًطوا هیں پالًٹ ثؽیڈؼؾ کے زموق یمیٌی ثٌبًے کے لئے ایک ًیب لبًوى  ثٌبیب 

 خبئے ۔لہػا ثل ہػا پیش کیب خبتب ہے ۔

                            

                 


