
 

 

 ًظـحبًی اوؿ صکوت ػولی۔: صفبظت

3 عالٍہ۔ 

13 کوهت کی صکوت ػولی صفبظت پـ هجٌی ہے۔ گقىتہ چٌؼ مبل مے اك صکوت ػولی کے هوفوں ص

طوؿ پـ هوحـ ًہ ہوًے کی ورہ مے اك هیں اٍالصبت کی ضـوؿت هضنوك کی ربؿہی ہے۔ فیـًظـ 

 صکوت ػولی کب تؼیي کیب گیب ہے۔میبق هیں اة تک کی کبؿکـػگی کب ربئقٍ لے کـ هنتمجل کی 

 :میبق

23 کب مبهٌب ہے۔ مت مے فیبػٍ يت گـػی کے عطـوں اوؿ اًؼیيوں کےایک ملنلے ػہثـطبًیہ کو

 عطـٍ المبئؼٍ، اك کے هتؼلمیي اوؿ ہن عیبل  تٌظیووں مے ہے۔

33  وٍ توبم ػہيت گـػ تٌظیویں رو ہوبؿے لیے عطـے کب ثبػج ہیں، لوگوں کو اًتہب پنٌؼی کی طـف

هبئل کـکے اپٌے همبٍؼ کے صَول هیں امتؼوبل کـًب چبہتی ہیں۔ اك هلک هیں پـتيّؼػاًتہبپنٌؼی کی 

فیبػٍ تک  ؿوؿ طلت صؼصوبیت کـًے والے افـاػ کب تٌبمت ثہت کن ہے۔الجتہ ًورواًوں هیں اك کی تؼؼاػ 

 ہے۔

43  لوگوں کو ػہيت گـػی  کی صوبیت کـًے یب  ػہيت گـػی مے هٌنلک  مـگـهیوں هیں ہویں اة

پہلے مے فیبػٍ هؼلوهبت صبٍل ہیں۔ ػواهل کے ثبؿے هیں هلّوث ہوًے کی صوٍلہ افقائی کـًے والے 

عطـات کے تؼاؿک ہویں اًتہب پنٌؼی مے تضفع اوؿ اك کی ورہ مے ہوبؿی لوهی مالهتی کو ػؿپیو 

 کے لیے اى وروہبت کو موزھٌب ثہت ضـوؿی ہے۔

53  کے فـوؽ  عیبالتؿائے هیں هجلؾ کی ربًت مے تيّؼػ کی موت ؿاؿت کیے ربًے والے ہوبؿی

ؽاتی ػؼم تضفع کے اصنبمبت  ۔تضـیک هلتی ہےهلک کے اًؼؿ اوؿ ثبہـ اًتہبپنٌؼی کو  مے

 ثٌبتے ہیں۔ اى عیبالت کو پـکيو  همبهی ػواهل کئی وروہبت کے ثبػج هغَوًاوؿ

63 یہ حبثت کـتی ہیں کہ ایک کخیـالؼمیؼٍ ، ثبہوی اتفبق اوؿ پبؿلیوبًی روہوؿیت پـ هجٌی  کئی ػالهبت

ًوٹٌے کی اًتہبپنٌؼی مے  ۔کی ٍوؿت هیں مبهٌے آتب ہےهؼبىـے مے اًکبؿ اًتہب پنٌؼی کی صوبیت 

پیؼا کـًے اوؿ ہوبؿی ًظـیبتی الؼاؿ کی صوبیت پہ کبوه کب اًضَبؿ اك هلک مے واثنتگی کب اصنبك 

 ہے۔



 

 

73  اًہی کی ربًت اوؿ کـػٍ اػاؿوں کی تيکیل  اًتہبپنٌؼ  پـ کبم کـًے والےاك هلک هیں لبًوًی طوؿ

هؼـوف کیے ربًے والے تَّوؿات کو ػہيت گـػ تٌظیویں امتؼوبل کـکے اى کب امتضَبل مے 

ی کے ػائـٍ کبؿ کب اہن ًکتہ ہے۔ مت ًہیں لیکي ثـطبًیہ هیں ػولصکوت ' صفبظت'ہوبؿی یہ کـمکتی ہیں۔ 

 وں کب هبضی هیں اًتہبپنٌؼ تٌظیووں مے تؼلك ہوًے کے ثھی حجوت ہیں۔اًمالثیکچھ هوروػ 

 کب ثٌیبػی ڈصبًچہ۔' صفبظت': ہؼایت ًبهہ ثـائے ثٌیبػی اٍول

83 'کبًٹینٹ اًنؼاِػػہيت گـػی کی ہوبؿی صکوت ِػولی ' صفبظت(CONTEST)ہ ہے َّ ۔ اك کب کب ص

 همَؼ افـاػ کو ػہيت گـػ ثٌٌے یب ػہيت گـػی کی صوبیت کـًے مے ؿوکٌب ہے۔

93 'تـریضی ثٌیبػوں پـ ہوبؿی لوهی مالهتی کو ػؿپیو ہـ لنن کی اًتہب پنٌؼی مے ًوٹے ' صفبظت

ہوبؿے ثیيتـ ومبئل اوؿ کوىيیں لوگوں کو المبئؼٍ، اك کے هتؼلمیي اوؿ ہن عیبل گـوہوں  گی۔ اك ولت

ہ ثٌٌے یب اى کی صوبیت مے ثبف ؿکھٌے  پـ هـکوف ؿہیٌگی۔ َّ  کب ص

113  اك هلک هیں آفاػِی اظہبؿ کے تضفّع کے لیے ہوبؿی کوىيیں ربؿی ؿہیں گی۔ لیکي ػہيت

همبثلہ  ثھیؿیـ هتيّؼػػمبئؼ کبمے هٌنلک ں اوؿ پـتيؼػ ًظـیبت گـػی مے تضفّع کب هطلت  ىّؼت پنٌؼو

کے کب همَؼ لوگوں کو اًتہبپنٌؼگـوہوں هیں ىوولیت مے ؿوکٌب اوؿ ىؼت پنٌؼی ' صفبظت'۔ کـًب ہے 

 کب صَہ ثٌٌے مے ثبف ؿکھٌب ہے۔ ػہيت گـػ مـگـهیوں  ثبػجؿصزبًبت کے 

113  ػول ىؼت پنٌؼی اوؿ اًتہب پنٌؼ تٌظیووں مے ًوٹٌے کے ومیغ تـ هٌَوثے اوؿ ٍِ کب ' صفبظت'ؿا

ہ ًہیں ہیں اوؿ یہ کویوًیٹیق ایٌڈ لوکل گوؿًوٌٹ کے هضکوے َّ  Department for Communities) ص

and Local Government – DCLG) مے هـثوط ؿہیٌگے۔ 

123 'گی۔ لیکي کب مبهٌب کـے ٍـف المبئؼٍ مے ہی ًہیں ثلکہ ػہيت گـػی کی ہـ النبم ' صفبظت

اك ولت  ۔کے تٌبمت مے ہوگیہوبؿے مبهٌے هوروػ ػہيت گـػی کے عطـات ومبئل کی تمنین 

ثـطبًیہ کو مت مے ثڑا عطـٍ المبئؼٍ اوؿ اك مے هٌنلک پـتيؼػ امالهی ًظـیے هیں ىـیک ػیگـ 

 ہے ۔ گـوٍ یب افـاػمے

133  ۔کے عواہبں ًہیںمے هلضمہ کبم کے لبًوًی ڈھبًچے هیں کنی تجؼیلی ' صفبظت'ہن 



 

 

143 'کے ' صفبظت'لیکي ٍـف اًضوبم مے کی صکوِت ػولی کبهیبة اًضوبم مے هلضك ہے۔ ' صفبظت

کو تضفع اوؿ اًنؼاػػہيت گـػی مے ومیغ تـ ہوبؿے اًضوبهی ' صفبظت'۔ همبٍؼ صبٍل ًہیں ہوًگے

هٌَوثوں پـ تنلّظ یب اك ملنلے هیں ؿلوم هغتٌ کـًے کب اعتیب ؿ ًہیں ہوگب۔ صکوهت اپٌی اًضوبهی 

 صکوِت ػولی کو هؼافؼت کی ًظـ ًہیں کـے گی۔ هبضی هیں اینب کیب ربًب ؿلظ حبثت ہوا۔

153  ۔ کیب گیبافـاػ کی ربمومی کے لیے امتؼوبل کو کے مبثمہ هٌَوثوں ' صفبظت'القاهبت ہیں کہ

کو افـاػ یب ثـاػؿیوں کی عفیہ ' صفبظت'ہویں اى ػػووں کی تَؼیك کے لیے کوئی حجوت ًہیں هل مکب۔ 

پـ اػتوبػ ثہتـ ثٌبًے کی ' صفبظت'ربمومی کے ؽؿیؼے کے طوؿ پـ امتؼوبل ًہیں کیب ربًب چبہیے۔ 

 ضـوؿت ہے۔

163  ویوًیٹیق اوؿ همبهی کے لیے مہبؿا حبثت ہوگی۔ ک' صفبظت'هغلَی همبهیت کی ربًت صکوهت کی

ہوًے کی ورہ هؼبهلہ  مے هٌنلک اًتظبهیہ کب اك صکوت ػولی هیں اہن کـػاؿ ہے۔ لیکي لوهی مالهتی 

 کو فـوؽ هـکقی هضکووں کے مبتھ هل کـ ػیب ربئے گب۔' صفبظت'مے 

173 'کے ' صفبظت'کے لیے ؿلن ہوم آفل اوؿ ػیگـ هضکووں مے هغتٌ کی ربئے گی۔ ' صفبظت

کی کبؿکـػگی ؿیـتنلّی ثغو ؿہی ' صفبظت'همبهی اعتیبؿی کبهوں کے لیے ػطیبت هہیب کیے ربئٌگے۔ 

ہے۔ؿلن کب فیبں ہوا ہے۔ہن هنتمجل هیں ہـ هـصلے پـ کبؿکـػگی کی ربًچ اوؿ هؼبئٌہ کے اًتظبهبت مغت 

هبلی اهؼاػ یب تؼبوى هہیب ًہیں کیب ربئے گب۔ پولیل یب یں گے۔ ىّؼت پنٌؼ تٌظیووں کو کنی لنن کی کـػ

 کوئی مـکبؿی اػاؿٍ اًمالثیت کے عطـے مے ًوٹٌے کے لیے ىؼت پنٌؼوں پـ اًضَبؿ ًہیں کـے گب۔

183  ہوم آفل، پولیل یب همبهی اًتظبهیہ کی ربًت  کے لیےىؼت پنٌؼ گـوپوں  کے ثؼؼهؼبئٌہ کـًے

ہ طوؿ پـ هبلی هؼبوًت کبکوئی حجوت مبهٌے ًہیں آیب۔ الجتہ کچھ ػاًنتومیغ ثٌیبػوں پـ هٌظّن اوؿ مے 

گـوہوں کی ربًت مے رٌہیں ہن اة ىؼت پنٌؼاًہ ًظـیبت کے صوبیتی موزھتے ہیں ، هبلی اهؼاػ وٍول 

ربًچ پڑتبل کے لیے مغت کے عبتوے هالت کے ػہـائے ربًے کـًے کی هخبلیں هوروػ ہیں۔اینے هؼب

 ہے۔ضـوؿی 

193  کو هوحـ کـًے کے لیے ' صفبظت'ثـطبًیہ هیں اًتہب پنٌؼی کے ؿواثظ ػووًهب موٌؼؿپبؿ ہوتے ہیں۔

کبم کب ػائـٍ کبؿ ثـطبًیہ کے ػالوٍ ثیـوِى هلک ثھی ہوًب چبہیے۔ لیکي یہ کبم اة تک عبطـ عواٍ کبهیبثی 



 

 

ثہتـ ۔ هنتمجل هیں اك کبم کو ػاعلی تـریضبت کے مبتھ ہوکٌبؿ ًہیں ہومکب اوؿ ؿلوم کب ضیبع ہوامے 

 ربًچ پڑتبل کی ضـوؿت ہے۔مغت کـکے هٌنلک  طوؿ پـ 

213  همبهی هٌَوثے، پولینٌگ اوؿ ثیي : کے تیي اہن صَوں' صفبظت'آًے والے مبلوں هیں ہن

ہوًے کب توافى کے هوفوں اى کے ػؿهیبى کـتے ہوئے تيغیٌ االلواهی ؽهہ ػاؿیوں کے اعـاربت کی 

 اًؼافٍ لگبتے ؿہیں گے۔

 :همبٍؼ

213  کی صکوت ػولی هٌؼؿرہ ؽیل ؽهہ ػاؿیوں کب اصبطہ ' صفبظت'اك هزووػی ًئے فـین وؿک هیں

 :کـے گی

 ثبة۔ػہيت گـػی کے ًظـیبتی همبثل  ے  اوؿ اك کی تيہیـ کـًے والوں کے عطـے کب مؼِّ

  کو ػہيت گـػی کی ربًت ؿروع ہوًے مے ثچبًب اوؿ اى کو هٌبمت هيوؿٍ اوؿ مہبؿا لوگوں

 ػیے ربًے کی یمیي ػہبًی۔

 ىؼجوں کے مبتھ کبم کـًب ۔اػاؿوں اوؿ  تہبپنٌؼی کے عطـات مے ػوچبؿ اًرہبں ضـوؿت ہو 

223 ے هیں کیب گیب ہے۔ َّ  ؽهہ ػاؿیوں کب تفَیلی اصبطہ ػمتبویق کے ثبلی ص

 ًظـیبتی چیلٌذ۔: پہال همَؼ

233  توبم ػہيت گـػ تٌظیووں کب اپٌب ًظـیہ ہے۔اك ًظـیے کی اًٹـًیٹ پـ هنلنل تيہیـ ثٌیبػ پـمتی

 اوؿ ًئے کبؿکٌبى کی ثھـتی کب مجت ثٌتی ہے۔

243  ہ ' صفبظت'کب مبهٌب کـًب ػہيت گـػوں کے ًظـیے اوؿ اك کی تيہیـ کی ٍالصیت َّ کب ثٌیبػی ص

 ہے۔

253  ے مے هتبحـ کے ثبػج کچھ پیو لؼهی ہوئی لیکي ػہيت گـػی کے پـوپیگٌڈکوىيوں مبثمہ

ري اى وروہبت کی ىٌبعت هیں ًبکبهی ؿہی ہومکٌے والے چٌؼ افـاػ تک هکول ؿمبئی ًہیں ہومکی۔ 

ہوبؿی ؽهہ ۔ کـکے امتؼوبل کـتب ہےػہيت گـػ ًظـیہ ىؼت پنٌؼتٌظیووں کے عیبالت اعتیبؿ کے ثبػج 

موزھے ًہیں ربمکے۔ ثـاػؿیوں اوؿ اى هکول طوؿ پـاك کے هوکٌہ احـات ثھی ػاؿی کے ػائـے هیں 



 

 

ثھی امتؼوبل ًہیں کیب  اى کب احـ وؿموط کے کـاپٌے مبتھ ىبهل صمیمی طوؿ پـ کوکے هغتلف گـوپوں 

مبئؼ کی ثہ ًنجت ػیگـ ًنلی گـوہوں اوؿ ػکجھی کجھبؿ  کے ػوؿاىکی مبثمہ کبؿوائی ' صفبظت'گیب۔ 

 هال۔تبحّـهزووػی طوؿ پـ هنلوبًوں کے اًتہب پنٌؼی مے فیبػٍ هتبحـ ہوًے کب 

263  اك صنبك هؼبهلے پـهقیؼ کبم کـًے کی اىؼ ضـوؿت ہے۔لیکي یہ ثھی ضـوؿی ہے کہ توبم

اك رؼورہؼ مے هلک کےاکخـ ػوام کے ػہيت گـػی کی ربًت ہؼف پـ هـکوف اوؿ هتٌبمت ہو۔کبؿوائی 

یہ کنی ثھی ػمیؼے پـ اپٌی ؿائے کب اظہبؿ کـًے اوؿ کنی  ؿویہ هیں الفهی تجؼیلی ضـوؿی ًہیں ۔

هوفوں تزویق کـًے مے گـیق کـے ۔ اًؼؿوى اوؿ ثیـوِى هلک  هغَوً ػمیؼے کو لبثِل لجول  اوؿ

ثـاػؿیوں کے مبتھ ىـاکت هیں کی ربئے رو ػہيت گـػ گـوہوں کے ػػوے هنتـػ اینی کبؿوائی 

 اوؿ پـتيّؼػاوؿ اًتہب پنٌؼاًہ عیبالت کب رواة ػیٌے هیں صکوهتوں مے فیبػٍ ثبٍالصیت ہیں۔ کـًے

273  صکوهت کی ػفبع اوؿ عبؿرہ پبلینی کے ثبؿے هیں کیے گئے ػػووں کب ؿػ کـًے کے لیے

پـتيؼػ ػمبئؼ کو موزھٌے اوؿ اى کے هنتمجل کی صکوِت ػولی هیں ثہتـ اطالػبت کی ضـوؿت ہے۔ 

ثب رہبں هؾہجی ػمبئؼ  ے هیں هقیؼ هٌَوثوں کب لیبم۔تؼلین، کویوًیٹیق اوؿ اًَبف کے ىؼجة کے لیے مؼِّ

تيـیش امتؼوبل کی ربؿہی ہو وہبں تفَیلی رواة کے لیے ػلوبء اوؿ هبہـیي کو ؿلظ کو هنظ کـکے 

 هؼػ کی فـاہوی۔

283  ثبة کـًب فبئؼٍ هٌؼ حبثت ہوگب۔اك مے هـاػ ایک ػہيت گـػی کب ػؾؿ پیو کـًے والوں کب مؼِّ

اًتہبپنٌؼاًہ عیبالت ؿکھٌے والوں کے مبتھ ایک ػبم ثضج و هجبصخہ ثھی ہومکتب ہے۔ الجتہ پـوپیگٌڈا 

تبؿی لبًوًی کبؿوائی اوؿ گـفکی ٍوؿت هیں یب تيّؼػپنٌؼی کـًے والوں کی ربًت مے لبًوى ىکٌی 

۔ اگـ موٌؼؿپبؿ مے کچھ لوگ اك هلک هیں اًتہب پنٌؼ اوؿ پـتيّؼػمـگـهیوں کے لیے ثھی هوکي ہے

ػاعل ہوتے ہیں تو ہن اى کو یہبں مے عبؿد کـًے کے لیے ہوم میکـیٹـی کے اعتیبؿات ثھی امتؼوبل 

 کـیں گے۔

 ؿیـ هضفوظ افـاػ کے مبتھ تؼبوى۔: ػومـا همَؼ

293  ًيبًہ  گؾاؿے ربًے کب ًبم ہے۔گؾؿًے یباًمالثیت کوئی رؾولتی اصنبك ًہیں ثلکہ ایک ػول مے

ہ اك ػول کے ػوؿاى ثٌٌے والے ؿیـهضفوظ افـاػ کو  َّ ػعل اًؼافی کـکے هتولغ پـتيّؼػ فؼل کب ص



 

 

ثبة کی ػیگـ النبم هیں کچھ هيبثہت پبئی  ثٌٌے مے هضفوظ ؿکھب ربمکتب ہے۔اك کبم اوؿ رـائن کے مؼِّ

 ربتی ہے۔

313 ہ ہوًے کے ثبوروػ همبثلتبًًئے اوؿ ' صفبظت'اك لنن کے طـیمے هوحّـ َّ اى کے احـ پـوگـام کب ص

اى پـوگـاهوں پـ اػتؼال مے ػبؿی ہوًے، ػعل ػؿ هؼموالت اوؿ ہیں۔ للیل  تبػالهپؾیـ ہوًے کی 

کے ثہت آفاػِی اظہبؿ کو هضؼوػ کـًے کے ثھی القاهبت ہیں۔ہن اى پـوگـاهوں هیں ىوولیت کے هیؼبؿ 

ومیغ ہوًے کے اًؼیيے کب اػتـاف کـتے ہیں۔ہن اى پـوگـاهوں کے ربمومی کے لیے امتؼوبل ہوًے 

ـِؿوؿ   الئے ہیں۔کے القاهبت کو ثھی فی

313  ہن اك ًتیزے پـ پہٌچے ہیں کہ اگـ ٍضیش طوؿ پـ ػول ػؿآهؼ کیب ربئے تو اك لنن کے

اپٌے همبٍؼ کے صَول کی ثزبئے کی اػبًت یہ پـوگـام لبًوى کے ًفبؽ پـوگـاهوں کب رواف ثٌتب ہے۔

ہ ًہ ثٌیں۔ صفِع هبتمّؼم کے  َّ ؽؿیؼےاپٌی کے لیے پیو لؼهی کـیں۔ کنی ثھی عفیہ کبؿوائی کب ص

 اعاللیبت ، الؼاؿ اوؿ عبً طوؿ پـ هؼلوهبت کے ؽعیـے کی صفبظت کـیں۔

323'اًتہبپنٌؼیت کے هوکٌہ ىکبؿافـاػ کی ىٌبعت اوؿ اى کی اػبًت کـًے کے  کب یہ ثبة' صفبظت

کے ثبؿے هیں واثظ اعتیبؿ کـًے کے مبتھ ؿ   (Channel) 'چیٌل' هٌَوثےکے  اػاؿوںلیے هغتلف 

ہـ لنن کی ػہيت گـػی مے الصك عطـات کب هٌَوثےکچھ کبهیبثیوں مے ہوکٌبؿ ہوا ہے۔یہ ' چیٌل'ہے۔ 

اى کو پولیل، همبهی اًتظبهیہ اوؿ کویوًٹی تٌظیووں کی ٍالصیتوں مے امتفبػٍ کـًب مبهٌب کـیں گے۔

 ہے۔

333  ؿ کـػٍ اػاؿےکبفی احـؿموط ـّ عطـات مے ػوچبؿ اوؿ ؿیـهضفوظ افـاػ کی اػبًت کے لیے هم

ضـوؿی ہے۔ ؿاثطے کب اہل ہوًب اوؿ ؿیـ هضفوظ افـاػ تک ؿمبئی اوؿ اػتجبؿکے صبهل ہیں۔ اى کب لبثِل 

 کـیں گے۔لیکي ہن کنی ثھی همَؼ کے لیے اًتہب پنٌؼ گـوہوں کے مبتھ کبم یب اى کی هبلی هؼبوًت ًہیں 

343 'هوحّـ هکول طوؿ پـ هؼبئٌہکبؿکـػگی کب کے ػیگـ صَوں کی طـس اى پـوگـاهوں کی ' صفبظت

۔ ؿلوم کے هٌبمت امتؼوبل کو یمیٌی ثٌبًے کے لیے رؼیؼ طـیمے ثـوئے کبؿ ال کـ کبؿگـػگی ًہیں ؿہب

 ربًچٌے کے ػول کی لبثِل لؼؿ صؼ تک تومیغ کی ربئے گی۔

353  کے ثبؿے هیں اپٌی تفہین کی هنلنل ثہتـی کے لیے تضمیك اوؿ ػیگـ هوبلک کے ہن اًتہبپنٌؼیت

 مبتھ هل کـ کبم کـیں گے۔ یہ اى پـوگـاهوں کے هوحّـ ہوًے کو یمیٌی ثٌبًے کے لیے الفهی ہے۔



 

 

 اہن ىؼجوں کے مبتھ تؼبوى۔: تینـا همَؼ

363  کـًے ػہيت گـػی کی صوبیت اوؿ لوگوں کو ػہيت گـػ ثٌٌے ىؼجے اك هلک هیں ثہت مبؿے

هیں هَـوِف ػول ہیں۔ صکوهت کب تؼبوى  اوؿ طـیمہ کبؿ هغتلف ىؼجوں کے مبتھ مے هضفوظ ؿکھٌے 

 رؼاگبًہ ہوگب۔

373 کے ' صفبظت' تـریضی ىؼجوں هیں تؼلین، اػتوبػ، ٍضت، اًَبف اوؿ هبلی اػبًت ىبهل ہیں۔

ـِحبًی اوؿ صکوِت ػولی کے ثبػج اثھی تزـثبتی هـصلے هیں پـوگـاهوں کی کبؿوائی  ثؾؿیؼہ اًٹـًیٹ ًظ

 ۔اًٹـًیٹ کو ثھی ایک ىؼجہ کی صیخیت مے ىبهل کیب گیب ہےہوًے کے ثبوروػ

383  اى توبم ىؼجوں هیں اوؿ اى کے مبتھ کچھ پیو ؿفت ہوئی ہے۔ کچھ ىؼجے هخالً ػمیؼٍ اك هلک

کي هقیؼ ثہتـی هوکي اوؿ ضـوؿی ہے۔ هیں اًتہبپنٌؼیت مے ًوٹٌے کی کبؿوائی هیں اہن تـیي ہیں۔ لی

کے ػیگـ هؼبهالت کی طـس پـوگـاهوں کبہویں ػؿپیو عطـات مے هنبوی ہوًب الفهی ہے۔ ' صفبظت'

اى ىؼجوں کی ہویں ػؿپیو عطـات هیں مے کچھ کب مبهٌب کـًے اوؿ صل کـًے اہلیت کے ثبػج ہن اِى 

 پـ ؿوؿ کـتے ہیں۔ىـاکت ىؼجوں کے مبتھ 

393  ربئے اوؿ رہبں ضـوؿت ہو ػیبآمبًی مے فؼبل ہوًے کے لیے کوئی هولغ ًہ  کوىّؼت پنٌؼی

 لبًوًی کبؿوائی کے ؽؿیؼے اك کب مّؼثبة کیب ربئے۔

 :پـ ػول ػؿآهؼ'صفبظت '

413  کو هنتمجل هیں ثـوئے کبؿ الًے کے ثبؿے هیں وضبصت کی گئی ہے۔' صفبظت'اك ثبة هیں 

413  اًتظبهی ڈھبًچہ اوؿ یہبں ؽی احـ ثبہوی ؿواثظ، اصتنبة اوؿ ًگـاًی کو یمیٌی ثٌبًے کے لیے لبئن

 ہوم آفل هیں  'صفبظت'ثیبى کیب گیب ہے۔ کے ثبؿے هیں هنتضکن کـًے کے لیے ہوبؿے طـیمہ کبؿ  اك کو

 (Office for Security and Counter-terrorism –OSCT)ًٹـ ٹیـؿفم وآفل فبؿ میکیوؿٹی ایٌڈ کبئ

ـِاًتظبم کبم کـے گی اوؿ اك کے لیڈ هٌنٹـ    ہوم   (lead Minister)مے هطبثمت اوؿ امی کے فی

 ہوًگے۔  (Home Secretary)میکـیٹـی  

423  ربًے والے ًئے اًتظبهبت اوؿ تٌظیوی تـتیت ػیے کبؿوائی کے لیے همبهی کی ' صفبظت'ہن یہبں

هنتمجل هیں ثیبى کـیں گے۔، اوؿ کبهیبثی کے لیے هتولغ طوؿ پـ ثٌیبػ ثٌٌے والی  ىـاکت ػاؿیوں کباهوؿ 



 

 

یو ثـػکل ہویں ػؿپکے   (Demographics)کی تـریضبت هبضی کی طـس ڈیووگـافکل  ' صفبظت'

تـریضی (25)اًؼیيوں اوؿ عطـات کے هطبثك ہوًگی۔ یہ ایک اہن پیو ؿفت ہے۔ ہوبؿے پچیل ػؼػ  

 هؼبهالت یہبں ػؿد ہیں اوؿ ہن ولت کے مبتھ مبتھ اى هؼبهالت هیں تجؼیلی کی تولغ ؿکھتے ہیں۔

433 'ثہـصبل پولیل کب ' صفبظت'کی تؼویـ و تـلّی هیں اة تک پولیل کب کـػاؿ اہن ؿہب ہے۔ ' صفبظت

۔ یہ صکوهت کے اًؼؿوًی اوؿ ثیـوًی کئی اػاؿوں مے ثٌٌب چبہیےاینبپـوگـام ًہیں ہے اوؿ ًہ ہی امے 

اضبفے کے  هیں پولیل کے کـػاؿ هیں کچھ تجؼیلیبں اك پـوگـام کے اػتوبػ هیں' صفبظت'هٌنلک ہے۔ 

پولیل اوؿ ػوام کے هیں مے ایک کی کبؿکـػگی ' صفبظت'لیے ضـوؿی ہیں۔ لیکي ہوبؿی ؿائے هیں 

 هتؼؼػ هؼبهالت ثيوول صفبظتی الؼاهبت هیں تؼبّوى اوؿ هفبہوت کب ثہتـ ہوًب ہے۔ ػؿهیبى 

443 ےتیي اہن اهوؿکےکے هبلی ' صفبظت'بؿی اهیؼ کے هطبثكہو َّ کویوًیٹیق کی کبهمبهی اًتظبهیہ : ص

وں کے لیے هبلی  ۔ؿہیں گے ثـلـاؿ ؛ اوؿ ثیـوِى هلک کبم ؛ پولیلهیں کبم ىـاکت َّ ہوم آفل پہلے ػو ص

ے کے لیے فبؿى ایٌڈ کبهي ویلتھ آفل  َّ  Foreign and)هؼبوًت کـے گب۔ تینـے ص

Commonwealth Office – FCO)   کے ػؿهیبى کے ؽؿیؼے ؿلوم هہیب کی ربئیں گی۔ اى صَوں 

ـِهؼبئٌہ وافى ثـلـاؿ ؿکھٌے کے لیے ت  ۔ؿہیں گےهبلی اهوؿ هنلنل  فی

453  کوقوؿ اك کے ثبؿے هیں ؿائے کب تؼیّي کبؿکـػگی کب هيبہؼٍ اوؿ مے ظبہـ ہوا کہ اك هؼبئٌے

هؼلوهبت کے صَول کب ػول ًبکبفی ہے۔ؿلوم کے امتؼوبل ؿہے ہیں اوؿ اة اًہیں ثہتـ کیب ربًب چبہیے۔

 هوکي ًہیں ؿہب۔ ہویيہاوؿ هٌَوثوں  کی احـ اًگیقی کے ثبؿے هیں ربًٌب 


