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ایک ثل
ثوؽاظ اـ اهؽ کے کہ هطتلف الكبم کے اًبج کے ثیدوں کے هؼیبؼ هیں ثبلبػعگی اوؼ کٌٹؽول
کؽًے کی غؽٌ قے ۔
ہؽ گب ٍ کہ یہ اهؽ لؽیي هًلست ہے کہ هطتلف الكبم کے اًبج ،پھل ظاؼ ظؼضتوں کے ثیدوں
اوؼ اـ قے هتؼلمہ هؼب هالت کے هؼیب ؼ هیں ثب لبػعگی اوؼ کٌٹؽول هیں الًب۔
لہػا هٌعؼخہ غیل لبًوى وَغ کیب خبتب ہے ۔
 _1هختصر عنوان ،وسعت و آغبز )1( :خبئؿ ہے کہ ایکٹ ہػاکوضیجؽ پطتوًطوا ثیح ایکٹ
2014ءکے ًبم قے هوقوم کیب خبئے ۔
( )2یہ توبم يوثہ ضیجؽ پطتوًطوا پؽ وقؼت پػیؽ ہو گب
( )3یہ فی الفوؼ ًبفػالؼول ہو گب ۔
 _2تعبریف  :ایکٹ ہػا هیں تب ولتیکہ ػٌواى یب هتي هیں کوئی اهؽ هٌبفی ًہ ہو ،
(الف) "هٌظوؼ نعٍ لیجب ؼٹؽی" قے پجلک یب پؽائیو یٹ قیکٹؽ هیں لبئن ثیدوں کے ٹكٹ
کؽًے کے لئے لیجبؼٹؽی خكے هطًوو ایدٌكی ًے هٌظوؼ کیب ہو هؽاظ ہے ،
(ة) "ایدٌكی " قے ظفؼہ4کے تست ثٌبئی گئی ثیدوں کی ؼخكٹؽیهي اوؼ تًعیمی ایدٌكی
هؽاظ ہے ،
(ج) "هٌظوؼ نعٍ ثیح" قے ایدٌكی کی خبًت قے هٌظوؼ نعٍ ثیح هؽاظ ہے ،
(ظ) "ثٌیبظی ثیح" قے پجلک یب پؽائیویٹ قیکٹؽ کی تٌظیووں کی ثعولت تیبؼ کی گئی اوؼ
ایدٌكی کی خبًت قے تًعیك نعٍ ثیح هؽاظ ہے ،
(ٍ) "تًعیك نعٍ ثیح " قے ایدٌكی کی خبًت قے تًعیك نعٍ ثیح هؽاظ ہے ،
(و) "کوًكل" قے ظفؼہ 3کے تست لبئن نعٍ ثیدوں کی تًعیك نعٍ کوًكل هؽاظ ہے ،
(ؾ) "هسکوہ" قے ضیجؽ پطتوًطوا کی ؾؼاػت ،هویهیوں کب تؼبوًی هسکوہ اوؼ هسکوہ
کبؼپوؼیهي هؽاظ ہے ،
(ذ) "خٌیبتی تجعیل نعٍ الكبم " قے خٌیب تی اًدیٌئؽًٌگ کی وخہ قے پوظوں کی الكبم کی
اگبئی ثهوول ، molecular techniquesپیوًع کبؼی یب خیٌؿ کی هٌتملی یب خٌیبتی هواظ کے
کوئی زًے کی تجعیلی اوؼ ثهوول هوؼوثی الكبم هیں  (DNA) techniquesکے غؼیؼے
خیٌؿ کی هٌتملی یب خٌیبتی هواظ کب کوئی زًہ،پوظوں کی الكبم وٍ پوظے خو خٌیبتی تجعیل
نعٍ زیب تیبت )(GMOکی کؽاقٌگ قے زبيل کئے خبتے ہیں هؽاظ ہے ،
(ِ) "زکوهت " قے ضیجؽ پطتو ًطوا کی زکوهت هؽاظ ہے،
(ی) "خڑی ثوٹیوں کی ًؽقؽی " قے ایكی ثٌیبظیں یب ؾهیي ہے کہ خي پؽ ًؽقؽی کے
پوظوں کو اگبیب خبئے اوؼ اى کی ًهو ًوب کی خبئے خو کہ فؽوضت اوؼ ظوثبؼٍ فؽوضت کئے
خبئیں هؽاظ ہے ،
(ک) "  hybridثیح " قے وٍ ثیح خو کہ هطتلف یب ظو ضبلى الٌكل کے تؼلك اوؼ ایکكچٌح
قے ثٌبیب خبئے هؽاظ ہے ،
(ل) "غلّ لیجل والے ثیح " قے وٍ ثیح ہے خو کہ :
( )1ایكب ثیح خو ظوقؽے پوظے یب ثیح کے ثلکل ایک خیكب ہو اقے پہچبًے هیں ظھو کہ کھبیب
خبقکے اوؼ وٍ ظوقؽے پوظے ،خي قے ثٌب ہو اوؼ ظیکھٌے هیں هطتلف ًہ ہو ۔
( )2یہ غلّ کہب گیب ہو کہ یہ کكی اوؼ خگہ یب هلک کی پیعواؼ ہے،
( )3اـ کو اقی ًبم قے ثیدب خب تب ہے خو ظوقؽے الكبم کے پوظوں کی ثیح قے هتؼلك ہو ۔
( )4اـ کے لیجل پؽ هطتلف ظػوے کئے خبتے ہو یب ثًوؼت ظیگؽ ،
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( )5خت ثیح کب لیجل ثٌبیب خبئے تو اـ پؽ اـ کے اخؿاء کو ظبہؽ ًہ لکھب خبئے خونطى ثیح
کب کبؼوثبؼ کؽے اقے ًہیں چبہیے کہ ثیح کے لیجل پؽ توبم تفًیالت یب اخؿاء کی تفًیل
هکول لکھے ایکٹ ہػا کے هطبثك يؽف وہی لکھے خو کچھ لکھٌب ہے،
( )6کوئی ثھی ایكب ثیح خف کے پیکح پؽ غلّ تفًیل لکھی گئی ہو هثالً خو اخؿاء نبهل ًہیں
وٍ لکھے ہو یب خف کے اخؿاء اوؼ ًبم کے ظؼهیبى هیں اضتالف پبیب خبتب ہو،
( )7خو ایکٹ ہػا کی َؽوؼت کو هع ًظؽ ؼکھتے ہوئے ؼخكٹؽڈ ًہ کی گئی ہو،
( )8اـ کے لیجل پؽ کوئی ایكب ؼخكٹؽیهي ًوجؽ کب زوالہ ہو خو کہ اـ کے ؼخكٹؽیهي ًوجؽ
کے ػالوٍ کوئی اوؼ ہو ،
( )9اـ کے لیجل هیں کوئی ازتیبِ ًہ ظی گئی ہو خو کہ َؽوؼی ہو اوؼ کبفی ہوًی چبہیے
تب کہ اًكبًوں ،خبًوؼوں ،يست،هبزول اوؼ ظوقؽے زوالوں قے َؽوؼی ہو ،
( )10پیکح یب پیکح پؽ ظئیے گئے لیجل پؽ ڈیلؽ کی خبًت قے پوظوں کی الكبم ضیبلی فؽ ظ یب
کوپٌی کے ًبم پؽ تسؽیؽ ہو ،یب
( )11ایکٹ ہػا کی َؽوؼیبت یب اـ کے تست ثٌبئے گئے لواػع کی ؼو قے لیجل ًہیں کیب گیب
ہو ،
(م) "هٌظوؼ الكبم یب ًوع " قے ایکٹ ہػا کی ظفؼہ 5کے تست هٌظوؼ نعٍ الكبم یب ًوع هؽاظ
ہے،
(ى) "فؽظ" قے کكی ظیگؽ اظاؼے انتؽاکی قوقبئٹی ،کبؼپوؼیهي ،پجلک یب پؽائیویٹ لویٹیڈ
کوپٌی ،گؽوپ،قوقبئٹی ،انتؽاک،فؽم یب تٌظین کے افؽاظ هؽاظہے
(ـ) " " post.controlقے ہعایت نعٍ ِؽیمہ کبؼکے هطبثك ثیح کی چیکٌگ اى کے پؽًٹ
ظیکھٌب ،اخؿاء ظیکھٌب ،اى کی اًكبًی اوؼ هبزول پؽ اثؽا ت ظیکھٌب ،
(ع) "پؽی ثیكک ثیح " قے پوظے اگبًے والوں کی خبًت قے پیعا کؽظٍ اػلی خٌیبتی اوؼ
هؼیبؼی ثیح هؽاظ ہے ،
(ف) "ثیبى کؽظٍ " قے ایکٹ ہػا کے تست ثٌبئے گئے ثیبى کؽظٍ لواػع هؽاظ ہے،
(و) "يوثہ " قے يوثہ ضیجؽ پطتوًطوا هؽاظ ہے ،
(ق) "تًعیك نعٍ ثیح کے اگبًے واال " قے ایکٹ ہػا کے تست ثیح اگبًے واال فؽظ یب
گؽوپ هؽاظ ہے ،
(ؼ) "ؼخكٹؽڈلكن" قے ایکٹ ہػا کی ظفؼہ 4کے تست ایدٌكی کی خبًت قے ؼخكٹؽڈ لكن
هؽاظ ہے ،
(ل) "خبؼی کؽظٍ لكن" قے ضیجؽ پطتو ًطوا ثیح کوًكل کی خبًت قے هٌظوؼ نعٍ اوؼ
ضیجؽ پطتو ًطوا هیں ؼخكٹؽڈ لكن هؽاظ ہے ،
(ت) "لواػع" قے ایکٹ ہػا کے تست ثٌبئے گئے لواػع هؽاظ ہیں،
(ث) :ثیح" قے کكی تولیعی یب ًوو پػیؽ هواظ کو ههتہؽ(ثهوول لیکي خو ال هسعوظ
ہیں،پٌیؽی،گٌٹھب،پیبؾ وغیؽٍ کی ،خڑیں،تؽانی ہوئی نبضیں،توبم لكن کی للویں)پوظوں کی اوؼ
فًلوں کی (ثهوول لیکي خو ال هسعوظ ہیں،فبئجؽ،ضواؼک،اوؼ چبؼٍ)قجؿیوں کی
فًلیں،پھل،ہؽثل اظویبت،پھول ،چھوٹی خھبڑیبں،ظیگؽ پوظوں کی الكبم اوؼ ههؽوم قپبى خو ثیح
ثوًے یب ظوقؽی لكن کے اًواع کے پوظے خو زکوهت کی خبًت قے هدوؾٍ ہوں ،لگبًب
هؽاظہے ،
(ش) "ثیدوں کب تدؿیہ کبؼ " قے ظفؼہ 10کے تست تؼیٌبت نعٍ ثیح کب تدؿیہ کبؼ هؽاظ ہے ،
(غ) "ثیدوًکب قٌع یبفتہ آفیكؽ " قے ظفؼہ 11کے تست تؼیٌبت نعٍ ثیح کب قٌع یبفتہ افكؽ هؽاظ
ہے،
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(ٌ) "ثیدوں کب اًكپکٹؽ " قے ظفؼہ 12کے تست تؼیٌبت نعٍ ثیح افكؽهؽاظ ہے،
(الف الف) "اًواع" قے پوظوں کب وٍ گؽوپ خي کی هؿیع افؿائم ًكل ہو قکے یؼٌی ًؽ
اوؼ هبظٍ ظوًوں لكن کے پوظوں کو خٌن ظے قکے اوؼ اى توبم پوظوں قے الگ ہو خي کی
هؿیع افؿائم ًكل ًہ ہو قکے ،
(ة ة) "لكن " قے پوظوں کب ایک گؽوپ خوکہ هطتلف اًواع قے تؼلك ؼکھتب ہو اوؼ فًل
کے همًع کیلئے ظبہؽی اوؼ اًعؼوًی ِوؼ پؽ وٍ ظوقؽے پوظوں قے هطتلف ہو لیکي
ظوقؽے پوظوں کے قبتھ ثھی وٍ اضتالِ کؽ قکے۔
 _3بیج سر ٹیفیکیشن کونسل کب قیبم ،فرائط اور آئین )1( :زکوهت ایکٹ ہػا کے آغبؾ کے
فوؼاً ثؼع قؽ کبؼی گؿٹ هیں اػالهیئے کے غؼیؼے ثیح قؽ ٹیفیکیهي کوًكل لبئن اوؼ
تهکیل ظے گی خو کہ ایک چیئؽ پؽقي اوؼ هدوؾٍ اؼکبى پؽ ههتول ہو گی۔
( )2کوًكل کے هٌعؼخہ غیل فؽائٍ ہوًگے ٻٻ
(الف) ثیح اًڈقٹؽیؿ کے لیبم کےلئے ههبوؼت کؽ ًب ،پبلیكی تؽتیت ظیٌب اوؼ اقے تؽلی ظیٌب ،
(ة) ایکٹ ہػا کی تهؽیسبت کے الگو کؽًے کو یمیٌی ثٌبًب،
(ج) ثیح کوالٹی کٌٹؽول قؽوـ کو ہعایبت ظیٌب ،
(ظ) ثیح پؽوخیکٹ نؽوع کؽًے کی ہعایبت ظیٌب،
(ٍ) ثیح اًڈقٹؽی هیں قؽ هبیہ کبؼی کی زفبظت کو یمیٌی ثٌبًب،
(و) ثیدوں کے هؼیبؼ کی هٌظوؼی اوؼ اخبؾت ظیٌب،
(ؾ) ظوقؽے يوثوں قے ثیدوں کی ًمل وزول کو یمیٌی ثٌبًب،
(ذ) ثیدوں کی ظؼآهع پؽ زکوهت کو قفبؼل کؽًب،
(ِ) هٌظوؼ نعٍ الكبم کے ثیدوں کی تؽقیل اوؼ انتؽاکی ثڑھوتؽی کؽًب ،
(ی) خٌیبتی ِبلت کی ظیکھ ثھبل کے لئے هعظ کؽًب اوؼ تیبؼ کؽًب ،
 _4رجسٹریشن ایجنسی اور بیج سرٹیفیکیشن کب قیبم ،فرائط اور آئین )1( :زکو هت ایکٹ
ؼخكٹؽیهي
ہػا کے آغبؾ کے فوؼاً ثؼع قؽ کبؼی گؿٹ هیں اػالهیئے کے غؼیؼے
ایدٌكی اوؼ ثیح قؽ ٹیفیکیهي کو لبئن اوؼ تهکیل ظے گی ،ایدٌكی چیئؽ پؽقي اوؼ ظیگؽ
هدوؾٍ اؼکبى پؽ ههتول ہو گی ۔
( )2ایدٌكی هٌعؼخہ غیل فؽائٍ قؽ اًدبم ظے گی ٻٻ
(الف) تدویؿ کؽظٍ هؼیبؼ کے هطبثك ثیح کی کوالٹی کو کٌٹؽول اوؼ الگو کؽًب ،
(ة) ثیح کے کبنکبؼوں کو ؼخكٹؽڈ کؽًب اقی ِؽذ قے اوؼ اى پؽ تدویؿ نعٍ زبالت
ظبہؽ کؽًب ،
(ج) ثیح کی تًعیك کؽًب ،
(ظ) اى ؼخكٹؽڈ نعٍ اوؼ تًعیك نعٍ وؼائیٹوں کب کھیت هیں هؼبئٌہ کؽًب خٌہیں ثٌیبظی ثیح
تًعیك نعٍ کے ِوؼ پؽ فؽوضت کؽًے کب اؼاظٍ ہو ،
(ٍ) ثیح کے الٹ کے ًووًہ کبؼی اوؼ هؼبئٌہ کبؼی کؽًب تبکہ اى کی يفبئی ،یکكوئی
،کوالٹی ،پیعاواؼ اوؼ توبم اچھے اگبؤ والے ضًويیبت کو فؽوؽ هلے اوؼ اى کی فؽوضت
یمیٌی ہو ،
(و) ایک ضبو لكن والے ثیح کو قؽ ٹیفیکیٹ خبؼی کؽًب خو تدویؿ نعٍ هؼیبؼ کے هطبثك
ہو ،
(ؾ) کٌٹؽول کے ثؼع والے ٹؽائلؿ کؽًب،
(ذ) ثیح الٹ کب هؼبئٌہ کؽًب اوؼ ًووًہ قبؾی کؽًب خٌہیں پؽوقكیكٌگ پالًٹ کو ظیب گیب ہو تب
کہ اى کی فؽوضت کے لئے ثٌیبظی وخہ فؽاہن کؽے ،
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(ِ) ثیح کے کبؼوثبؼ قے خڑے ہوئے افؽاظ کے لئے تؽثیتی کوؼقؿ تؽتیت ظیٌب ،
(ی) ثیح کوًكل کو اـ کے کبم کی ًوػیت کے هطبثك تکٌیکی اوؼ هبہؽاًہ تدبویؿ ظیٌب،
(ک) ؼخكٹؽیهي کے پہلے کی وؼائٹی کی خب ًچ پڑتب ل کؽًب خو قؽکبؼی اوؼ غیؽ قؽکبؼی
ہو اوؼ خٌہیں ثوخہ ،۔
( )1ؾؼػی ضًويیبت کب هؼلوم کؽ ًب اوؼ ایک هبہؽ قت کویٹی پؽ اى کے ؼیدي کے
هطبثك هوافمت اوؼ ثطوؼ فؼل کے وؼائٹی تدؿیہ کؽًب تب کہ ضبو ًجبتیبتی هؼلوهبت زبيل
ہوں ،اوؼ
( )2خٌیبتی اقتسکبم اوؼ وؼائیٹوں کے هطبثمت کے ثبؼے هیں هؼلوهبت فؽاہن کؽ ًب
(ل) ؼخكٹؽیهي قے پہلے چیک نعٍ وؼائیٹوں کو ؼخكٹؽڈ کؽًب،
(م) ؼخكٹؽ نعٍ پوظوں کی وؼائیٹوں کی لكٹ کو چھب پٌب،
(ى) ضبلى ثیچ کے اقٹبک کو یمیٌی ثٌبًے کے لئے ِؽیمہ کبؼ تدویؿ کؽًب اوؼ ثیح قبئٌف
اوؼ ٹیکٌبلوخی هیں تسمیك کؽًب،
(ـ) وٍ قبؼے کبم کؽًب خو ثیح کے اػتوبظ هیں ہو ،
 _5ورائیٹی اور بیجوں کے انواع کی نشبنذہی کب اختیبر  :زکووهت ظفتؽی گؿٹ هیں
اػالهیئے کے غؼیؼے واَغ کؽ قکتی ہے :
(الف) هٌظوؼ نعٍ وؼائیٹوں یب ثیدوں کے اًواع کو يوثے هیں پیعا واؼ کے لئے هٌظوؼی
ظیٌب ،
(ة) اگبؤ اوؼ نفبفیت کے کن اؾ کن هؼیبؼ کو خي کے هطبثك ثیح ههب ثہہ ہو ،
(ج) ًهبى اوؼ لیجل خو واَر کؽ تب ہو کہ یہ ثیح اگبؤ اوؼ نفبفیت کے کن اؾ کن هؼیبؼ قے
ههبثہت ؼکھتب ہے ،
 _6بیجوں کے هتعین شذہ ورائٹیس اور انواع کی فروخت کو ببظببطہ بنبنب )1( :کوئی ثھی
فؽظ کكی ثھی غیؽ اػالى کؽظٍ وؼائیٹی یب اًواع کی فؽوضت یب فؽوضت کی پیهکم اوؼ اقٹبک
ثؽائے فؽوضت کی ًوبئم یب قپالئی ًہیں کؽے گب ۔
( )2کوئی ثھی فؽظ کكی ثھی اػالى کؽظٍ وؼائیٹی یب اًواع کی فؽوضت یب فؽوضت کی پیهکم
اوؼ اقٹبک ثؽائے فؽوضت کی ًوبئم یب قپالئی ًہیں کؽے گب،خت تک کہ
(الف) ایكے ثیح کو اـ کی وؼائٹی یب اًواع کے هطبثك پہچبًب خب قکتب ہو ،
(ة) ایكے ثیح ظفؼہ  5کے تست کن اؾ کن اگبؤ نفب فیت کے هؼیبؼ کے ؾهؽے هیں آتب ہو ،
(ج) ایكے ثیح والے کٌٹیٌؽ پؽ هہیب نعٍ هبؼک اوؼ لیجل هدوؾٍ ِؽیمہ کبؼ کے هطبثك
ضًويیبت ظؼج ہو ،اوؼ
(ظ) توبم ظیگؽ ایكی هدوؾٍ َؽوؼیبت کو تؽتیت ظیٌب ۔
( )3کوئی ثھی فؽظ زکوهت کی ِؽف قے پبثٌع نعٍ وؼائیٹوں کی فؽوضت ،تهہیؽ اوؼ
قٹبک ًہیں ؼکھ قکے گب ۔
 _7سنذ کی هنسوخی  :اگؽ کكی ثھی ولت قؽ ٹیفیکیهي ایدٌكی کو یمیي ہو خبئے اوؼ زوالہ
ظیب خبئے اـ ؾهؽے هیں یب ثًوؼت ظیگؽ کہ ۔
(الف) قؽٹیفیکیٹ کو کكی ظثبؤ یب غیؽ ايلی زبلت کے هطبثك زبيل کیب گیب ہو ،یب
(ة) قؽ ٹیفیکیٹ کب زبيل ثغیؽ کكی ضبو وخہ قے هطبثمت ؼکھٌے هیں ًبکبم ہو گیب
ہے خي کے هطبثك قؽٹیفیکیٹ ظیب گیب یب ایکٹ ہػا یب لواػع کی تهؽیسبت کے هٌبفی ہے تو
قوبػت کے ثغیؽ خو ایکٹ ہػا کے تست قؽٹیفیکیٹ ؼکھٌے کب زمعاؼ ہے کو ظیگؽ قؿا
یب ایدٌكی قؽٹیفیکیٹ ؼکھٌے والے فؽ ظکو نوکبؾ یب قؽٹیفیکیٹ هٌكوش کؽ قکے گب۔
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 _8اپیل  )1( :کوئی ثھی نطى ظفؼہ 9کےتست ایدٌكی کے فیًلے کی وخہ قے هتبثؽٍ ہو
اوؼ خو اپٌے قؽ ٹیفیکیٹ کو هٌكوش کؽواًب چب ہتب ہو تو اقے چبہیے کہ خف ظى قے اقے
قؽٹیفیکیٹ هال ہو تو تیف ظًوں کے اًعؼ اًعا اپٌی فیف کے قبتھ زکوهت کو اپیل کؽے ۔
( )2غیلی ظفؼہ1کے تست ایک اپیل کی هويولی پؽ اپلیٹ اتھبؼٹی نکبیت کو قوبػت کب
هولغ قٌے کے ثؼع اپیل کو پٌعؼٍ ظًوں کے اًعؼ اًعؼ ضبؼج کؽے گب اوؼ ایكب فیًلہ
ضتوی ہو گب ۔
 _9بیجوں کب تجسیہ کبر  :ایدٌكی ثیح کے تدبؼتی کبنت قے پہلے ،ثیح فبؼهوں هیں تیبؼ
،ثیح کے هؼیبؼ اوؼ پبکیؿگی ٹكٹ کؽًے کے لئے ایک ثیح کے ایک تدؿیہ کبؼ کی تؼیٌبتی
کؽے گی ثهؽِیکہ وٍ اـ لبثلیت کب زبهل ہو ۔
 _10بیج سرٹیفیکیشن آفیسر )1( :ایدٌكی ًوٹیفیکیهي کے تست اـ ِؽذ کے ػاللے کے
لئے ثیح قؽٹیفیکیهي آفیكؽ ثٌٌے کی تدویؿ کؽظٍ اہلیت کے قبتھ ایک ایكے نطى کو
تؼیٌبت کؽے گب ۔
( )2ثیح قؽ ٹیفیکیهي آفیكؽ وہی فؽائٍ قؽ اًدبم ظے گب خو ثیح اًكپکٹؽ کو تفویٍ ہےاوؼ
اًكپکٹؽ کے کبهوں کی ًگؽاًی کؽے گب
 _11بیج انسپکٹرً :وٹیفیکیهي کے غؼیؼے ایكے ػاللوں کے لئے خي کے لئے ثیح اًكپکٹؽ
ہوًب َؽوؼی ہو تو ایدٌكی ثیح اًكپکٹؽ قؽ کبؼی کؿٹ هیں اػالهیئے کے غؼیؼے تؼیٌبت
کؽ قکے گب ۔
 _12بیج انسپکٹر کے اختیبرت )1( :ایک ثیح اًكپکٹؽ اپٌی زعوظ کے اًعؼ خف کے لئے اى
کی تؼیٌبتی کی گئی ہے ۔هؼبئٌے کے لئے کكی ثھی نطى کی خبًت قے پیعاواؼی ثیح
قے هطتلف لكن یب اًواع کے ًووًے ،لیجل لگے کٌٹیٌؽ قے زبيل کؽ قکے گب ،اوؼ کكی
ثھی نطى کی خبًت قے فؽوضت ،فؽاہوی ،غضیؽٍ یب ثیح کی تمكین اوؼ تؽ قیل لؽ یجی
هدبؾ لیجبؼٹؽی کو تدؿیہ کے لئے ثھیح قکے گب ۔
( )2ثیح اًكپکٹؽ کؽ قکے گب ۔
(الف ) ثیح اًكپکٹؽ کكی ثھی ولت لبًوى ًبفػکؽًے والی ایدٌكی یب َلؼی اًتظبهیہ کی هعظ
قے اگؽ َؽوؼی قودھے کكی خگہ هیں ایکٹ ہػا کے تست ٹھوـ ثجوت کے قبتھ کہ خہبں
خؽم ہوا ہے یب ہو چکب ہے هیں ظاضل اوؼ هؼبئٌہ کؽ قکے گب اوؼ تسؽیؽی ِوؼ پؽ زکن ظے
گب خف فؽظ کے پبـ ؼکھب گیب هواظ خؽم کے هتؼلك اگؽ کكی ثیح کی هوخوظگی ہو آیب
ایكے ثیدوں کو هطًوو ػؽيہ خو تیف ظًوں قے ؾیبظٍ ًہ ہو کو تلف ًہیں کؽًب اوؼ
ایكے ثیح کب غضیؽٍ ؼکھٌے واال ایكے خؽم هیں هلوث ایكے ًمى کو ؼفغ ًہیں کؽتب تو
ایكے ثیح کے غضیؽٍ کو ثہ زك قؽ کبؼ اًكپکٹؽ َجّ کؽ قکے گب ۔
(ة) نك (الف)هیں هٌعؼج کكی خگہ هیں پبیب گیب هواظ،ظیگؽ انیبء،ظقتبویؿ،ؼخكٹؽ،یب کكی
ؼیکبؼڈ کی هؼبئٌہ کبؼی قے اگؽ اـ ثبت کب یمیي ہو کہ ایکٹ ہػا کے تست اـ قے لبثل
قؿا کكی خؽم کبکویهي کو کوئی ثجوت فؽاہن ہو قکتب ہے تو ثسك قؽ کبؼ َجّ ہو
قکے گب ۔
(ج) ایکٹ ہػا یب اـ کے تست ثٌبئے گئے لبػعے کے همبيع کو زبيل کؽًے کے لئے
ایكے َؽوؼی اضتیبؼات اقتؼوبل کؽ قکے گب ۔
( )3اگؽ غیلی ظفؼہ ()1کے تست کكی هتؼیي نعٍ وؼائٹی یب اًواع کے کكی ثیح کب کوئی ًووًہ
زبيل کیب گیب ہو تو اـ کی لیوت هبؼکیٹ هیں ثیدٌے واال ایكےثیح کب تطویٌہ لگب کؽ اـ
خف نطى قے یہ زبيل کیب گیب ہے ۔
نطى کو اظا کؽے گب
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( )4ظفؼہ ہػا هیں تفویٍ کؽظٍ اضتیبؼ کكی لفل نعٍ کٌٹیٌؽ خف هیں هتؼیي نعٍ وؼائیٹی یب
اًواع کے ثیح ؼکھے گئے ہوں تو لفل ؾًی کب اضتیبؼ اوؼ فؽوضت کی غؽٌ قے ایكے ثیح
خف ازبِے هیں ؼکھے گئے ہوں تو اـ ازبِے کب ظؼواؾٍ توڑًے کب اضتیبؼ ثھی نبهل ہے۔
اـ فؽاہوی کے قبتھ کہ هبلک یب ازبِے هیں ؼہٌے والے کكی ظیگؽ نطى کی
هوخوظگی هیں ظؼواؾٍ توڑًے کب اضتیبؼ ہو گب اگؽ خو نطى اـ ازبِے هیں هوخوظ ہے
ہو گب۔
اوؼ ظؼواؾٍ کھولٌے قے اًکبؼی ہو تو اقے ظؼواؾٍ توڑًے کب اضتیبؼ
( )5خہبں ثیح اًكپکٹؽ غیلی ظفؼہ ( ،)1کے تست اگؽ کوئی العام لے ،تو خہبں تک هوکي ہو کن
اؾ کن همبهی ظو افؽاظ کی هوخوظگی کو اـ ولت هوکي ثٌبئے اوؼ خت ایكب العام کؽ لے
تو هدوؾٍ فبؼم اوؼ ِؽیمے قے تیبؼ کؽظٍ ؼوؾ ًبهچے پؽ اى کے ظقتطّ ثجت کؽوائے ۔
( )6کوڈ اف کؽیویٌل پؽوقیدؽ(ایکٹ ًوجؽ)1898،5کی تهؽیسبت خہبں تک هوکي ہوں ظفؼہ
ہػا کے ثٌبئے گئے َجطگی یب کكی انیبء کی هؼبئٌہ کبؼی کؽًے پؽ الگو ہوًگے خیكب کہ
هػکوؼٍ کوڈ کی ظفؼہ  98کے تست اتھبؼٹی کی خبًت قے خبؼی َجطگی یب کكی
انیبءکی هؼب ئٌہ کبؼی کؽ ًے پؽ الگو ہیں ۔
 _13بیج انسپکٹر کے طریقہ کبر کی پیروی  )1( :خت کجھی ایک ثیح اًكپکٹؽ کكی فًل
کی هتؼیي نعٍ وؼائیٹی یب اًواع کے ثیدوں کب ایک ًووًہ تدؿیہ کے لئے زبيل کؽتب
ہے،تو وٍ کؽے گب ۔
(الف) کہ وٍ اـ نطى کو اپٌے اؼاظے قے تسؽیؽی ِوؼ قے اگبٍ کؽے خف نطى قے
وٍ ًووًہ زبيل کؽًب چبہتب ہے ،
(ة) لواػع هیں فؽاہن کؽظٍ ضًويی کیككؿ کے ػالوٍ ،هدوؾٍ ِؽیمہ کبؼ قے تیي ًوبئٌعٍ
ًووًے اوؼ اى ًوو ًوں پؽ ًهبى اوؼ قیل کؽًب یب اى کو ایكے ثبًع ھٌب خیكے هٌبقت ہو ،
( )2خت ثیح اًكپکٹؽ غیلی ظفؼہ ()1کےتست هتؼیي نعٍ وؼائٹی یب اًواع کے کكی ثیح کب ًووًہ
زبيل کؽ تب ہے تو وٍ کؽے گب ۔
(الف) پہال ًووًہ هدوؾٍ ِؽیمہ کبؼ قے خہبں قے یہ ًووًہ زبيل کؽظٍ ہے اـ ػاللے
کے ثیح ٹكٹیٌگ لیجبؼٹؽی کو ثھیدے گب ،
(ة) ظوقؽا ًووًہ ؼیفؽًف لیجبؼٹؽی کو ثھیح ظیں،اوؼ
(ج) تیكؽا ًووًہ کكی ثھی هتٌبؾػے کیف کی يوؼت هیں زکوهت کی خبًت قے ًبهؿظ
کؽظٍ ظفبتؽ کو ثھیدے گب ،اوؼ ػؽيہ تیي هہیٌوں کے لئے اًہیں اپٌے پبـ ؼکھے گب
اوؼ اـ کے ثؼع اًہیں تلف کؽ ظے گب ،
( )3خت ایک ثیح اًكپکٹؽ ظفؼہ 12کی غیلی ظفؼہ ()2کی نك (الف)کے تست ایک زکن
خبؼی کؽتب ہے ۔
(الف) تو وٍ توبم زبيل کؽظٍ ًووًوں کو ثھیدے گب کہ آیب ثیح ظفؼہ ()5کے تست ظئیے گئے
تؼیي نعٍ کی ضالف وؼؾی کے ؾهؽے هیں آتب ہے یب ًہیں ،اوؼ اگؽ لیجبؼٹؽی ؼپوؼٹ کے
غؼیؼے یہ ظبہؽ ہو کہ ثیح ضالف وؼؾی کے ؾهؽے هیں ًہیں آتب تو هػ کوؼٍ نك کے
تست یب خیكی ثھی يوؼت ہو تو خو زکن يبظؼ کیب گیب ہے اقے ضتن کؽے گب اوؼ قیؿ
کئے گئے ثیح کےغضیؽےکو واپف کؽًے کے لئے َؽوؼی العام اٹھبئے گب ،
(ة) اگؽ نك ہػا کے تست قیؿ نعٍ ثیح کب قٹبک هػکوؼٍ ثبال تؼیي نعٍ لكن کب ًہ ہو تو وٍ ختٌب
خلع هوکي ہو  ،اوؼ زؽاقت هیں لیٌے کب زکن يبظؼ کؽًے کے لئے هیدكٹؽیٹ کو هؼبهلے
کی ؼپوؼٹ کؽیگب ،اوؼ
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(ج) اظاؼے هیں تؼًت کے ثغیؽ کكی همعهے کے کہ اگؽ کیب گیب خؽم ایكب ہے کہ ثیح
ؼکھٌے واال فؽظ ًمى ظوؼ کؽ ظے تو وٍ اگؽ هطوئي ہو کہ ًمى ظوؼ کیب خب چکب ہے تو
هػکوؼٍ نك کے تست يبظؼ کئے گئے زکن کو فی الفوؼ ضتن کؽیگب
( )4خت ایک ثیح اًكپکٹؽ ظفؼہ ،14کی غیلی ظفؼہ ()2کی نك (ة) کی تست کوئی ؼیکبؼڈ
،ؼخكٹؽ،ظقتبویؿات یب کوئی نئے قیؿ کؽتب ہے تو وٍ خلع اؾ خلع زؽاقت هیں لیٌے کب زکن
يبظؼ کؽًے کے لئے هیدكٹؽیٹ کو هؼبهلے کی ؼپوؼٹ کؽے گب ۔
 _14بیج ٹسٹنگ لیببرٹری کی رپورٹ )1( :ظفؼہ  15کے تست ثیح ٹكٹٌگ لیجبؼٹؽی ًووًے
زبيل کؽًے کےثؼع خلع اؾ خلع ًووًے کب تدؿیہ اوؼ هدوؾٍ ِؽیمہ کبؼ قے تدؿیئے
کے ًتیدے کی ؼپوؼٹ کی ایک کبپی ثیح اًكپکٹؽ کو اؼقبل کؽے گب اوؼ اًكپکٹؽ زبيل
کؽًے کے ثؼع ؼپوؼٹ کی ایک کبپی اـ فؽظ کو خف قے یہ هواظ زبيل کیب گیب ہے
کو هہیب کؽے گب ۔
( )2ثیح کے تدؿیہ کبؼ هدوؾٍ ِؽیمے پؽ تسؽیؽی ؼپوؼٹ هیں ایکٹ ہػا کے تست کبؼوائی
،همعهہ یب کوئی اًکوئؽی ًہیں ہو گی خت تک کہ هطبلف پؽ ثبثت یب اـ پؽ لگبئے گئے
الؿهبت کے لئے ثجوت کبفی ًہ ہو۔
( )3ایکٹ ہػا کے تست خت ایک فؽظ هلؿم لؽاؼ پبیب ہو تو ػعالت ،اگؽ اًًبف کے تٌبظؽ
هیں َؽوؼی ضیبل کؽے اوؼ هلؿم ثیبى کؽظٍ قکیل کے هطبثك ؼلن ػعالت هیں خوغ
کؽے اوؼ خؽم هیں هلوث وٍ فؽظ خو هلؿم ہے قے هتؼلك ثیح کب تدؿیہ کبؼ گواٍ ہو
خبئے ۔اوؼ اگؽ ایكب نطى ثؽی ہو خبئے تو ایكی خوغ نعٍ ؼلن اـ کو واپف کؽ ظی
خبئے گی ۔
 _15پودو ں کے اقسبم کی رجسٹریشن )1( :پوظوں کے الكبم کی ؼخكٹؽیهي کے لئے ایک
ظؼضواقت هدوؾٍ هؼلوهبت اوؼ فیف کی اظائیگی کے قبتھ خوغ کی خبئے گی ۔
( )2ایدٌكی پوظے کی لكن ؼخكٹؽ یب ؼخكٹؽ ہوًے قے اًکبؼ کؽ قکے گب ٻ
( )3ظؼآهع کٌٌعٍ کی خبًت قے فؽاہن کؽظٍ هطتلف کونهوں کے ًتیدے کی ثٌیبظ پؽ ػبم ِوؼ
پؽ کھتی ثبڑی کے لئے پوظوں کےالكبم کی ظؼآهعگی ایدٌكی ثیح کوًكل کی غیلی کویٹی کی
هبہؽ یي کی قفبؼنبت پؽ ؼخكٹؽڈ کؽے گی ۔
( )4الكبم/ہبئجؽڈ ثهوول خٌیبتی ِوؼ پؽ تؽهین نعٍ الكبم /ہبئجؽڈ ایکٹ ہػا کےتست ؼخكٹؽڈ
ہو گب اوؼ هػکوؼٍ الكبم/ہبئجؽڈ اـ نطى قے تؼلك ؼکھٌے والے کے ًبم ؼخكٹؽڈ ہو گب
اوؼ ؼخكٹؽڈ نعٍ الكبم/ہبئجؽڈ کی فؽوضت اوؼ تًعیك يؽف هبلک یب اـ کے الئكٌف
قے ہو گب ۔
( )5پوظوں کی الكبم کی ؼخكٹؽیهي کے ثؼع کكی ثھی ولت اگؽ ایدٌكی هطوئي ہو آیب اـ
کے توقّ قے ثٌبئے گئے ؼیفؽًف پؽ یب ثًوؼت ظیگؽ کہ ظیب گیب ؼخكٹؽیهي غلّ
ِؽیمے یب ظثبؤ قے ؼخكٹؽیهي لواؾهبت کے لئے َؽوؼی العاهبت قے زبيل کیب گیب
ہے تو ایدٌكی هدوؾٍ ِؽیمہ کبؼ قے ایكے پوظوں کی الكبم کی ؼخكٹؽیهي کؽ قکے گب ۔
( )6ایکٹ ہػا کے همبيع کے لئے ثیح کے ؼخكٹؽ کے ًبم قے توبم ؼخكٹؽڈ پوظوں کے
الكبم کو ایدٌكی ظؼج کؽ کے ؼکھے گی خف هیں توبم ضًويیبت خو ثیبى کؽظٍ ہیں
هوخوظ ہوں گی ۔
( )7ایدٌكی هطًوو هعت هیں اوؼ اـ اًعاؾ قے خو وٍ هٌبقت قودھے اـ هعت
کے ظوؼاى ؼخكٹؽڈ پوظوں کے الكبم کی لكٹ نبئغ کؽ یگی ۔
 _16حذود )1( :کوئی ثھی نطى ًہیں کؽے گب۔
(الف) ثیح کب کبؼوثبؼ يوثے هیں ًہیں کؽیگب خت تک کہ اقے اخبؾت ظی خبئے
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(ة) يوثے هیں کكی ثھی لكن کے ثیح /ہبئجؽڈ یب کكی ًوع والی ثیح کی ظؼآهع
،فؽوضت۔فؽوضت کے لئے ًوبئم،لیي ظیي یب قپالئی خو هٌظوؼ نعٍ ًہ ہو کی کبنت ًہیں
کؽیگب،یب
(ج) کكی ثھی لكن کے ثیح/ہبئجؽڈ یب کكی ثھی ًوع کے ثیح کی ظؼآهع،فؽوضتً،وبئم ،لیي
ظیي یب قپالئی ًہیں کؽے گب خو کہ هف ثؽیٌڈڈ ہوں ۔
( )2تب ہن کكبى کو یہ زك ہے کہ وٍ هسفوظ کؽے ،اقتؼوبل کؽے ،ثوئے یب ظوثبؼٍ کبنت
کؽے لیکي کكی لكن کے /ہبئجؽڈ یب کكی اوؼ ًوع کے ثیح خو کہ ایکٹ ہػا کے تست
اقے تسفع زبيل ہو کی تدبؼت کؽًے خیكی قؽگؽ هیوں هیں هلوث ًہیں ہو گب ۔_
 _17بیج کے کبروببر کرنے کے لئے رجسٹریشن )1( :کوئی ثھی نطى ثیح کے کبؼوثبؼ
کے لئے اـ يوثے هیں هتؼلمہ فبؼم کے لئے ظؼضواقت خوغ کؽ قکتب ہے ۔
( )2ظؼضواقت فبؼم ثیبى کؽظٍ فیف کے قبتھ هٌكلک کی خبئیگی ۔
( )3هسکوہ اًکوائؽی کؽًے کے ثؼع خیكب کہ ثیبى کؽظٍ ہے اهیعواؼ کو ؼخكٹؽیهي
هہیب کؽے گب۔
( )4ہؽ ؼخكٹؽیهي خو کہ ایکٹ ہػا کے تست هہیب کی گئی ہو ،ؼخكٹؽیهي کے خبؼی
ہوًے کی تبؼیص قے لے کؽ پبًچ قبل تک کے لئے لبثل ػول ہو گب یہبں تک کہ اـ قے
پہلے هؼطل یب هٌكوش کؽ ظیب خبئے ۔
( )5ہؽ ؼخكٹؽیهي ؼکھٌے واال خو کہ ؼخكٹؽیهي کی تدع یعکب ضواہم هٌع ہو ؼخكٹؽیهي
هعت ضتن ہوًے قے پہلے ایک ظؼضواقت تیبؼ کؽے گب اوؼ ایدٌكی کو ثوؼہ ثتبئی
گئی ؼلن ثیدھوائے گب ۔
( )6ایكی ظؼضواقت اوؼ ؼلن کی ويولی ہؽ ایدٌكی ،ؼخكٹؽیهي کو اگلے هؿیع پبًچ
قبلوں کے لئے تدعیع کؽے گی ۔
( )7ثًوؼت ظیگؽ اگؽ ظؼضواقت ؼخكٹؽیهي کی هعت هؼیبظ ضتن ہوًے کے ثؼع ظی
خبتی ہے تو ؼخكٹؽیهي کی تدعیع کے لئے فی هہیٌہ ایک ہؿاؼ ؼوپے اَبفی ويول کئے
خبئیں گے یب ؼخكٹؽیهي کےایک زًے کی تدعیع اَبفی ؼلن کی ويولی پؽ کی
خبئے گی ۔
( )8ؼخكٹؽیهي کبلؼعم تًوؼ ہو گی اگؽ۔
(الف) کوئی ثھی ؼخكٹؽیهي کی ازتتبهی هعت کے چھ هبٍ کے ثؼع تدعیع ًہیں ہو قکے گی ،
(ة) خت کوئی نطى کن اؾ کن تیي قبل تک کبؼوثبؼ کؽًے هیں ًبکبم ؼہے ،یب
(ج) ایکٹ ہػا کی تهؽیسبت کے تست خت فؽ ظ فؽاہن کؽظٍ لواػع کی ضالف وؼؾی کب
هؽتکت لؽاؼ پبئے۔
 _18بیج کے ڈیلر کی رجسٹریشن )1( :ایکٹ ہػا کے تست کوئی ثھی نطى ثیح ثیدٌے کب
کكی ثھی خگہ تت تک هدبؾ ًہیں ہے خت تک وٍ اقے ظئیے گئے الئكٌف کے نؽائّ
ولواػع پؽ ػول ًہ کؽیں۔
( )2کوئی ثھی نطى خف ًے هدوؾٍ تؽثیت ایدٌكی قے زبيل کی ہو وٍ همؽؼکؽظٍ فیف
کی اظائیگی کے ثؼع الئكٌف زبيل کؽ قکتب ہے ۔
( )3زکوهت قؽ قؽی تفتیم کے ثؼع خیكب کہ َؽوؼی ہو ؼخكٹؽیهي ظؼضواقت کٌٌعٍ کو
خبؼی کؽ قکتی ہے۔
( )4کوئی ثھی الئكٌف اگؽ اثتعائی هؽازل هیں هلتوی یب هٌكوش ًہ کیب گیب ہو تو خبؼی ہو
ًے کی تبؼیص کے تیي قبل ثؼع تک کبؼآهع ؼٍ قکتب ہے ۔
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( )5ہؽ وٍ الئكٌف ؼکھٌے واال اـ کے ضتن ہوًے کی هؼیبظ قے پہلی اـ کی تدعیع کے لئے
همؽؼ کؽظٍ فیف کے ہوؽاٍ زکوهت کو ظؼضواقت ظے قکتب ہے ۔
( )6فیف کے ہوؽاٍ ایكی ظؼضواقت کے هويول ہوًے کےثؼع زکوهت ایدٌكی کے تدویؿ
پؽ ظوثبؼٍ تیي قبل کے لئے الئكٌف خبؼی کؽ قکتی ہے ۔
( )7ثیح کب ہؽ فؽوضت کٌٌعٍ اپٌی کبؼوثبؼی خگہ پؽ اپٌے پبـ هوخوظ ٍ توبم ثیدوں کے
ًؽضٌبهے ثهوول کھلٌے اوؼ ثٌع ہوًے والے غضیؽوں کی ؼوؾ هؽٍ ثٌیبظوں پؽ ًوبیبں خہگوں
پؽ آویؿاں کؽیں ۔
( )8ثیدوں کے ہؽ فؽوضت کٌٌعٍ کبال ئكٌف ایکٹ ہػا کے کكی ثھی تهؽیسبت کی ضالف
وؼؾی پؽ هٌكوش کیب خب قکتب ہے ۔
 _19بیج کے پروسیسنگ یونٹ کی رجسٹریشن  )1( :ایکٹ ہػا کے تست کوئی ثھی فؽظ
ثیدوں کی تیبؼی کب کبؼضبًہ تت تک ًہیں کھول قکتب خت تک وٍ اـ لبًوى کے تست
زکوهت قے هٌظوؼ نعٍ ًہ ہو
( )2هسکوہ اـ ولت ثیدوں کی تیبؼی کے کبؼضبًے کی هٌظوؼی ظے قکتب ہے خت تک وٍ
تؼویؽات ۔آالت اوؼ تؽتیت یبفتہ افؽاظ ی لوت کی هوخوظگی کی ضًويیبت پؽ پوؼا اتؽے
خو لواػع و َواثّ هیں ثیبى کیب گیب ہے ۔
( )3ہؽ ظؼضواقت کٌٌعٍ اپٌی ظؼضواقت هدوؾٍ ِؽیمے اوؼ همؽؼ کؽظٍ فیف کے ہوؽاٍ ظیں۔
( )4اگؽ هسکوہ هػکوؼٍ ظؼضواقت کو اپٌی تفتیم کے ثؼع هوؾوں لؽاؼ ظے تو هػکوؼٍ
نطى کے کبؼضبًے کو هٌظوؼی کب قؽ ٹیفیکیٹ ظے ظیب خبئے گب ۔
( )5ہؽ کبؼضبًہ هدوؾٍ ولفوں کے ثؼع هطًوو قبضت هیں اپٌی پیعاواؼ ظیگب ۔
( )6ؼخكٹؽیهي هٌكوش ہو قکتی ہے اگؽ۔
(الف) تؼویؽات اوؼ تؽثیت یبفتہ افؽاظ لوت کے ثبؼے هیں ثیبى کؽظٍ ضًويیبت کے لواػع
وَواثّ هیں کكی لكن کی ضالف وؼؾی کی خبئے ،
(ة) اگؽ فؽظ ایکٹ ہػا کی کكی ثھی تهؽیسبت یب َواثّ هیں کكی لكن کی ضالف وؼؾی کب
هؽتکت لؽاؼ پبئے ۔
 _20بیجوں کی تجسیبتی لیببرٹریوں کب قیبم  :زکوهت ایک یب ؾیبظٍ ثیح کی تدؿیبتی لیجب
ؼٹؽیبں لبئن کؽ قکتی ہے یب پہلے قے هوخوظ کكی ثھی زکوهتی یب پؽ ائیویٹ لیجبؼٹؽی کو
تدؿیے کے لئے هدبؾ لؽاؼ ظے قکتی ہے خہبں ہؽ لكن کی وؼائیٹی یب ظوغلی الكبم کب
تدؿیہ ثیبى کؽظٍ ايولوں کےهطبثك ثیبى ہو گب ۔
 _21جنیبتی طور پر تبذیل شذہ اقسبم کی رجسٹریشن :ایکٹ ہػا هیں ظئیے گئے قے هتًبظم
ًہ ہوتے ہوئے ايول وَواثّ کے هطبثك تت تک کكی خٌیبتی ِوؼ پؽ تجعیل نعٍ ثیح کی
هظوؼی ًہیں ہو گی خت تک ظؼاضوقت کے قبتھ،
(الف) ظؼضواقت کٌٌعٍ کی ِؽف قے یہ زلف ًبهہ ًہ ہو خف هیں واَر کیب گیب ہو کہ
هػکوؼٍ ثیح هیں کوئی ثھی ایكب خیي یب خٌیبتی قلكلہ هوخوظ ہو خف هیں اًُبثطی
ٹیکٌبلوخی هوخوظ ہوں ،
(ة) خت تک ظؼضواقت کے قبتھ زکوهت کی زیبتیبتی تسفع کی کویٹی کب تًعیك ًبهہ ًہ ہو
کہ هػکوؼٍ ثیح کكی ثھی لكن کے هُؽ هبزولیبتی ،زیواًبتی ً،جبتبتی اوؼ اًكبًی اثؽات
قے پبک ہیں۔
 _22ہبرٹیکلچرل نرسریس کی رجسٹریشن )1( :کوئی ثھی نطى کكی ہبؼٹیکلچؽل ًؽقؽی کو
اـ ولت تک ًہیں کھول قکتب خت تک وٍ همؽؼ کؽظٍ لواػع وَواثّ کے تست ایدٌكی
قے اخبؾت ًہ لیں۔
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 _23جرائن اور جرهبنے :خت کجھی،۔
( )1ایکٹ ہػا کی کكی ثھی تهؽیسبت یب لواػع خو اـ کے تست ثٌبئے گئے ہیں کی ضالف
وؼؾی کؽًب،
فؽوضت کے لئے یب هُبؼثہ
( )2ظؼآهع کؽظٍ ،فؽوضت کؽظٍ یب غضیؽٍ کؽظٍ یب ظبہؽ کؽظٍ
کے غؼیؼےیب هہیب کؽظٍ کوئی ثیح یب ظوغلی الكبم هیں ایک کو ظوقؽے قے ثعل ظیں یب اى
کو غلّ ًبم قے پیم کؽیں ،
( )3یب وٍ ظؼآهع ،غضیؽٍ یب فؽوضت کؽیں ایكے ثیح کو یب ظوغلی الكبم کو خو هٌظوؼ نعٍ ًہ
ہو ،
( )4ایکٹ ہػا کے تست کكی ثھی هدبؾ تدؿ یبتی افكؽ کو ًووًہ لیٌے یب هؼبئٌہ کؽًے قے
ؼوکٌب ،
( )5کكی ثھی هدبؾ افكؽ کو اـ کی ِبلت کے اقتؼوبل قے ؼوکٌب خو ایکٹ ہػا کے تست
اى کو تفویٍ نعٍ ہو قؿا کب هكتوخت ہو قکتب ہے ،
(الف) خبؼزیت کے لئے لیع خو ؾیبظٍ قے ؾیبظٍ چھ هبٍ لیکي تیي هبٍ قے کن ًہ ہو اوؼ
قؿائے خؽهبًہ پبًچ قو ہؿاؼ تک ثڑھب یب خب قکتب ہے لیکي یہ خؽهبًہ ایک قو ہؿاؼ قے کن
ًہیں ہو گب ،
(ة) ظوثبؼٍ کكی ثھی لكن کی خبؼزیت کے اؼتکبة پؽ لیع کی قؿا خو کہ ایک قبل تک
ثڑھبئی خبقکتی ہے خت کہ قؿائے خؽ هبًہ ؾیبظٍ قے ؾیبظٍ ظـ قو ہؿاؼ اوؼ کن قے کن
ظوقو ہؿاؼ ہو گب ۔
بیبن اغراض ووجوہ
هكتسكي یہ ہے کہ اقالهی خوہوؼیہ پبکكتبى کے آئیي هیں اٹھبؼویں تؽهن کے تٌبظؽ هیں
يوثوں کو تفویٍ ہو ًے کے ثؼع وفبلی ثیح ایکٹ 1976ء هیں تؽهین کی خبئے ،لہػا ثل
ہػا پیم کیب خبتب ہے ۔

