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 ]۱۶۸۱جوالئی  ۲۸[
آسڈیٌٌظ جظ کی توعط عے عٌذھ لیٌڈ سویٌیو ایکٹ، 

 هیں تشهین کی جبئے گی۔ ۱۶۹۱

هیں تشهین  ۱۶۹۱جیغب کہ عٌذھ لیٌڈ سویٌیو ایکٹ، 

 کشًب همصود ہے، جو اط طشح ہوگی؛

کے اعالى کے تذت،  ۱۶۱۱جوالئی  ۵اة اط لیئے، 

کی  ۱۶۱۱لبًوى )ًبفز کشًے واال تغلغل( دکن، 

سوشٌی هیں، گوسًش عٌذھ ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب 

 کش ًبفز کشًب فشهبیہ ہے:

عٌذھ لیٌڈ سویٌیو )تشهین( ( اط آسڈیٌٌظ کو ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۶۸۱آسڈیٌٌظ، 

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

 

هیں، جظ کو اط  ۱۶۹۱۔ عٌذھ لیٌڈ سویٌیو ایکٹ، ۲

کے ثعذ ثھی هزکوسٍ ایکٹ کہب جبئے گب، اط هیں 

کے ریلی عٌواى کے  VIهوجود عٌواى، اوس ثبة 

لیئے، عٌواى ''سکبسڈ آف سائیٹظ'' کو هتجبدل ثٌبیب 

 جبئے گب۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ
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 ششوعبت
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( هیں ۲کی ریلی دفعہ ) ۳۶۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۳

 کو ختن کیب جبئے گب۔ (b)شك 

 

 

 

 

 

 
 کو ختن کیب جبئے گب۔ ۴۱۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں، دفعہ ۴

 

 

 

 

 

 
 

ریل کے لیئے هٌذسجہ  ۴۲۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۵

 طشیمے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

( ثوسڈ آف سویٌیو، سکبسڈ آف سائیٹظ اوس ۱۔ )۴۲''

ایغے دموق کی هٌتملی کب سجغٹش ثٌبًے عے هتعلمہ 

کبم کے لیئے، هختیبسکبس آفیظ هیں ایک عیل ثٌب عکتب 

ہے، جو ایغے عولذاسوں پش هشتول ہوگب، جیغے اط 

 کی طشف عے طے کیب گیب ہو۔

سائیٹظ اوس هٌتملی کی سجغٹشیشي تیي  ( سکبسڈ آف۲)

عیٹ هیں ہوگی، جي هیں عے ہش ایک عیل هیں، عٌذھ 

تذت ثٌبئی گئی  ۱۶۱۶ثلذیبتی دکوهت آسڈیٌٌظ، 

ًغل هیں اوس تپیذاس کے یوًیي کبٔوًغل یب هتعلمہ کبؤ 

 پبط ہوگب۔

(جہبں کغی فشد ًے دك دبصل کیب ہے یب اط کی ۳)

ے یب ٹشاًغفش دلچغپی ہے جو آعبًی عے ہو عکتی ہ

کے هطلت  ۱۱۱کی دفعہ  ۱۶۸۲آف پشاپشٹی ایکٹ، 

 XVIIپبکغتبى ایکٹ 

 کی تشهین ۳۶کی دفعہ 

Amendment of 

section 39 of 

West Pakistan 

Act XVII of 1967 
کے هغشثی  ۱۶۹۱

 XVIIپبکغتبى ایکٹ 

کو ختن  ۴۱کی دفعہ 

 کشًب

Omission of 

section 41 of 

West Pakistan 

Act XVII of 1967 
کے هغشثی  ۱۶۹۱

 XVIIپبکغتبى ایکٹ 

کی  ۴۲کی دفعہ 

 تجذیلی

Substitution of 

section 42 of 

West Pakistan 

Act XVII of 1967 
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کے تذت گشوی والی سلن جتٌی ًہ ہو، تو وٍ فشد 

صثبًی طوس پش یب تذشیشی طوس پش هختیبسکبس یب ایغے 

دوعشے آفیغش کو کہہ کش، جظ کو ثوسڈ آف سویٌیو 

همشس کشے اوس اط کو ثباختیبس آفیغش کہب جبئے تو 

 س اًذس لے عکتب ہے۔اط عے تیي هبٍ کے اًذ

وٍ شخص ًبثبلغ ہے یب ایغی  اگش دك لیٌے واال 

هعلوهبت دیٌے عے هعزوس ہے، تو اط  کب گبسڈیي یب 

دوعشا شخص جظ کو اط کی جبئیذاد کی چبسج ہو، 

 وٍ هعلوهبت دے عکتب ہے:

اگش دك یب دلچغپی سجغٹشڈ تو ثششطیکہ هضیذ یہ کہ 

 اط کبغزات کے رسیعے دبصل کی گئی ہے، 

صوست هیں وٍ هتعلمہ عت سجغٹشاس کی رهیذاسی 

ہوگی کہ وٍ هختیبسکبس یب اتھبستی آفیغش کو کبغزات 

 کی سجغٹشیشي کے تیي هبٍ کے اًذس اًذس هطلع کشے۔

وضبدت: وٍ شخص جظ کے دك هیں ضجطگی ختن 

کی جبتی ہے، یب لیض طے کی جبتی ہے، وٍ اط ریلی 

 ۔هطلت کے تذت دك دبصل کش عکتب ہےدفعہ کے 

هعلوهبت صثبًی طوس ( کہ تذت ۳(جہبں ریلی دفعہ )۴)

، هختیبسکبس یب ثباختیبس ثٌبیب گیب آفیغش پش دی گئی ہے

اط کو تذشیش هیں الئے گب اوس اط پش هعلوهبت دیٌے 

 والے شخص کی صذیخ یب اًگوٹھے کب ًشبى لے گب۔

(هختیبسکبس یب ثباختیبس ثٌبیب گیب شخص یہ تصذیك ۵)

( کے تذت دبصل کشدٍ ۳دفعہ )کشے گب کہ ریلی 

هعلوهبت لی گئی ہے اوس ایغی هعلوهبت دیٌے والے 

 شخص کو عشٹیفکیت فشاہن کشے گب۔

( ۳(هختیبسکبس یب ثباختیبس ثٌبیب گیب آفیغش ریلی دفعہ )۹)

کے تذت دبصل کشدٍ هعلوهبت عیل کے اًچبسج کو 

ثھیجے گب، اگش کوئی ہو، اط صوست هیں جت 

س ثٌبیب گیب آفیغش خود اًچبسج ًہیں هختیبسکبس یب ثباختیب

ہے، اوس اًچبسج ایغی هعلوهبت هلٌے پش یب وٍ 

دوعشی صوست هیں هطوئي ہے کے کغی دك کی 

دبصالت یب کغی هیں دلچغپی ظبہش ہوئی ہے، ایغی 

 دبصالت کو هٌتملی کے سجغٹش هیں داخل کشے گب۔
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( ۹سکبس جہبں ریلی دفعہ )عیل کب اًچبسج یب هختیب( ۱)

 عیل ًہ ہو تو: داخلہ سکھتب ہے اوس ت کے تذ

(a)  کی ًمل  داخلہتعلمہ آفیظ کے ًوٹیظ ثوسڈ پش

 لگبئے گب؛

(b) کی ًمل هتعلمہ تپیذاس کو تپیذاس کے  داخلہ

 دیشے هیں سکھٌے کے لیئے ثھیجے گب؛

(c)  ایغے لوگوں کو تذشیشی طوس پش هطلع

کشے گب جو هوجود ہوں گے یب هٌتملی هیں 

 دلچغپی سکھتے ہوں گے؛

ثش عے هتب ( کے تذت کی گئی داخلہ۹یلی دفعہ )(ر۸)

کے خالف عیل  ہوًے واال کوئی شخص ایغی داخلہ

کے اًچبسج یب هختیبسکبس عے اعتشاض کش عکتب ہے، 

( کے تذت ًوٹیظ ۱جہبں عیل ًہ ہو تو ریلی دفعہ )

هلٌے کے پٌذسٍ دى کے اًذس اًذس اعتشاض کش عکتب 

 ہے۔

( کے ۸دفعہ )وں، جو ریلی (اعتشاض، اگش کوئی ہ۶)

ہوئے ہوں، وٍ الگ سجغٹش هیں داخل  تذت هطبثك

کیئے جبئیں گے، جي کے ثعذ اى کو تکشاسی کیغوں 

 کب سجغٹش کہب جبئے گب۔

سجغٹش هیں داخل کشدٍ ( تکشاسی کیغوں کے ۱۱)

اعتشاض هختیبسکبس یب سویٌیو ثوسڈ کی طشف عے اط 

علغلے هیں ثباختیبس ثٌبئے گئے کغی دوعشے شخص 

عے هتعلمہ تپہ هیں کھلی کچہشی کے کی طشف 

رسیعے ًوٹبئے جبئیں گے اوس اعتشاضبت هیں 

دلچغپی سکھٌے والے عت فشیموں کو کچہشی کی 

تبسیخ اوس جگہ همشس ہوًے عے کن عے کن ایک ہفتہ  

پہلے ًوٹیظ ثھیجے جبئیں گے اوس اى کو هزکوسٍ 

کچہشی هیں عٌٌے کب هوصوں هولعہ فشاہن کیب جبئے 

اض ًوٹبًے عے هتعلمہ ادکبهبت هٌتملی گب اوس اعتش

 کے سجغٹش هیں داخل کیئے جبئیں گے۔

 کش کے اًذساجسجغٹش هیں  کے(هٌتملی ۱۱)

هختیبسکبس کی تصذیك کشًے کے ثعذ اط علغلے هیں 

سکبسڈ آف سائیٹظ کی طشف هٌتمل کی جبئیں گی جو 
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 ثوسڈ آف سویٌیو هیں سکھی جبئیں گی۔

هختیبسکبس جہبں عیل ًہیں ہے، (عیل کب اًچبسج یب ۱۲)

اعتشاض داخل کشاًے کی هذت ختن ہو جبًے کے ثعذ، 

اگش کوئی اعتشاض داخل ًہیں کیئے جبتے، یب ریلی 

( کہ تذت دکن کشًے کے دط دى کے اًذس ۱دفعہ )

اط کے هبتذت سکبسڈ آف سائیٹظ کی ًمل هیں 

ضشوسی تصذیخ کشے گب اوس عپشوائضًگ تپیذاس کو 

اط کے هبتذت کبٔوًغل هیں سکبسڈ تذشیشی طوس پش 

آف سائیٹظ کے ًملوں هیں وہی تصذیخ کشًے کی 

ہذایت کشے گب اوس تپیذاس ہذایبت هلٌے کے پٌذسٍ دى 

 کے اًذس اًذس وٍ تصذیخ کشے گب۔

ی کشً( کے تذت تصذیك ۱۲(تصذیخ ریلی سول )۱۳)

 :چبہیے

(i) ہوگی تصذیك هختیبسکبس کی طشف عے 

اگش تصذیخ عیل اًچبسج کی طشف عے 

 کی گئی ہو؛

(ii)  دوعشے کیغوں هیں سویٌیو آفیغش کی

کے طشف عے جو اعغٹٌٹ هختیبسکبس 

 عہذے عے کن ًہ ہو وٍ تصذیك کشے گب۔

 کو ختن کیب جبئے گب۔ ۴۳۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں دفعہ ۹

 

 

 

 

 
 

 هیں: ۴۵۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۱

(i)  الفبظ، کبهبٔوں، ثشیکیٹظ، دشوف اوس

اعذاد ''یب پیشیبڈیکل سکبسڈ هیں هبعوائے 

کے تذت پٹواسی  (a)کی شك  ۴۳دفعہ 

کی طشف عے پیشیبڈیکل سکبسڈط هیں 

کی گئی داخالٔوں کے اط دفعہ کے 

دوالے عے دلچغپی کے غیش تکشاسی 

Act XVII of 1967 

 
کے هغشثی  ۱۶۹۱

 XVIIپبکغتبى ایکٹ 

 کی تجذیلی ۵۲کی فعہ 

Substitution of 

section 52 of 
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کے هغشثی  ۱۶۹۱

 XVIIپبکغتبى ایکٹ 

 کی تشهین ۵۳کی دفعہ 

Amendment of 

section 53 of 

West Pakistan 

Act XVII of 1967 
کے  ۱۶۹۱۔ ۱۱

هغشثی پبکغتبى ایکٹ 

XVII  ۵۴کی فعہ 

 کی تشهین

Amendment of 

section 54 of 

West Pakistan 

Act XVII of 1967 
کے هغشثی  ۱۶۹۱

 XVIIپبکغتبى ایکٹ 

کے  XIIIکے ثبة 

 عٌواى کی تشهین

Amendment of 

the heading of 
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 دبصالت کے،'' کو ختن کیب جبئے گب؛

(ii)  شك(b)  هیں، عیوی کولي اوس لفع ''؛

اوس'' کو فل اعٹبپ عے تجذیل کیب جبئے 

 گب؛ اوس

(iii)  شك(c) کو ختن کیب جبئے گب۔ 

کے لیئے هٌذسجہ ریل  ۵۲۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۸

 طشیمے عے هتجبدل ثٌبیب جبئے گب:

تت تک عچی  ۔ سکبسڈ آف سائیٹظ هیں ایک داخلہ۵۲''

عوجھی جبئے گی جت تک وٍ تکشاسی ثبثت ًہ ہو یب 

اط کے هتجبدل ًہ ثٌبئی پش ًئی داخلہ لبًوًی طوس 

 جبئے۔''۔

 

 

 
هیں، الفبظ ''یب ایک  ۵۳۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۶

 پیشیبڈیکل سکبسڈ هیں'' ختن کیئے جبئیں گے۔

 

 

 

 

 
هیں، الفبظ ''اوس  ۵۴۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۱۱

 کل سکبسڈ'' ختن کیئے جبئیں گے۔پیشیبڈی

 

 

 

 

 
کے ًیچے عٌواى  XIII۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں ثبة ۱۱

کے لیئے، عٌواى ''اپیل اوس ًظشثبًی''  کو هتجبدل ثٌبیب 

 جبئے گب۔

 

Chapter XIII of 

West Pakistan 

Act XVII of 1967 
کے هغشثی  ۱۶۹۱

 XVIIپبکغتبى ایکٹ 

کی  ۱۹۱کی دفعہ 

 تشهین

Amendment of 

section 161 of 

West Pakistan 

Act XVII of 1967 
 

 

 

 

 

 
 

کے هغشثی  ۱۶۹۱

 XVIIپبکغتبى ایکٹ 

کو ختن  ۱۹۳کی دفعہ 

 کشًب

Omission of 

section 163 of 

West Pakistan 

Act XVII of 1967 
کے هغشثی  ۱۶۹۱

 XVIIپبکغتبى ایکٹ 

کی  ۱۹۴کی دفعہ 

 تشهین

Amendment of 

section 164 of 
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 هیں: ۱۹۱۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۱۲

(a) ( هیں:۱ریلی دفعہ ) 

(i)  شك(a) ،(b)  اوس(c)  کو شموں(b) ،(c) 

کے طوس پش دوثبسٍ ًوجش دیب  (d)اوس 

 جبئے گب؛

(ii)  شك(b)  ،کو ایغے ًوجش دیٌے عے پہلے

کے طوس پش  (a)شك کو هٌذسجہ ریل 

 ؛کیب جبئے گبشبهل 

''(a)  کلیکٹش کی طشف جت پہلے گشیڈ کے اعغٹٌٹ

دوعشے گشیڈ کے اعغٹٌٹ کلیکٹش کی طشف عے 

 دکن کیب گیب ہے؛ اوس

(iii)  شك(b)  ،هیں ایغے ًوجش دیٌے کے ثعذ

کبهب اوس الفبظ ''، کغی ثھی گشیڈ کب'' کے 

لیئے الفبظ ''پہلے گشیڈ کب'' کو هتجبدل ثٌبیب 

 جبئے گب؛

(b) ( کے ًیچے وضبدت کو ختن ۱ریلی دفعہ )

 کیب جبئے گب؛ اوس

(c) ( کے ثعذ، هٌذسجہ ریل طشیمے ۲ریلی دفعہ )

 عے اضبفہ کیب جبئے گب:

کے عالوٍ کغی ثھی دوعشے ( ثوسڈ آف سویٌیو  ۳'')

سویٌیو آفیغش کو کوئی کیظ کغی هبتذت اختیبسی کو 

 سهبًڈ کے لیئے دیٌے کب اختیبس ًہیں ہوگب۔''۔

کو ختن کیب جبئے  ۱۹۳۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں دفعہ ۱۳

 گب۔

 

 

 

 

West Pakistan 

Act XVII of 1967 
 

 
 

کے هغشثی  ۱۶۹۱

 XVIIپبکغتبى ایکٹ 

کی  ۱۹۱کی دفعہ 

 تشهین

Amendment of 

section 167 of 

West Pakistan 

Act XVII of 1967 
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 هیں: ۱۹۴۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۱۴

(i) ( هیں، لفع ''ًوے'' ۲( اوس )۱ریلی دفعبت )

''تیظ'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے کے لیئے لفع 

 گب؛

(ii)  ششطیہ ثیبى هیں آخش هیں آًے والے فل

اعٹبپ کو کولي عے تجذیل کیب جبئے گب 

اوس اط کے ثعذ هٌذسجہ ریل ششطیہ ثیبى 

 شبهل کیئے جبئیں گے:

ثششطیکہ هضیذ یہ کہ اط دفعہ کی تذت ًظشثبًی هیں 

جبسی کیئے گئے کغی دکن پش ایغے دکن عے هتبثشٍ 

ًہیں اٹھبیب  اعتشاضك کی دسخواعت پش کغی فشی

 جبئے گب؛

ثششطیکہ یہ ثھی کہ کغی ثھی سویٌیو آفیغش هبعوائے 

کو کوئی کغی کغی هبتذت ثوسڈ آف سویٌیو کے 

اختیبسی کو سهبًڈ کے لیئے دیٌے کب اختیبس ًہیں 

 ہوگب۔''۔

هیں، الفبظ اوس کبهب  ۱۹۱۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۱۵

لیئے، یب ًظشثبًی کے لیئے ایک ''ایک اپیل فبسم کے 

دسخواعت یب'' کے لیئے الفبظ اوس کبهبٔوں ''کے لیئے، 

یب ایک اپیل یب دسخواعت کے فبئیل ہوًے هیں هعبفی 

 کے لیئے'' کو هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

 

 

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی آرڈیننس  نوٹ: 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 جب سکتب۔کیب 

 


