
 محکمہ داخلہ، حکومت خیبر پختونخوا

 قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لئے ضابطہ اخالق
پر مختلف سیاسی و مذہبی جماعتیں، سماجی تنظیمیں، فالحی ادارے اور دینی  کے موقع  عیداالضٰحی

خیبر پختونخوا میں قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے  ہمدارس صوب

زیادہ کھالیں جمع کریں۔ کھالیں جمع کرنے والوں کے درمیان سخت مقابلے کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے 

اختیار کر جاتی ہے اور بڑے پیمانے پر تقص امن کا خطرہ پیدا  صورتجو بعض دفعہ تصادم کی 

 تا ہے۔ لٰہذا حکومت خیبر پختونخوا نے مندرجہ ذیل ضابطہ اخالق جاری کیا ہے۔ہوجا

 ڈسٹرکٹ پولیس سے اجازت لینی ہوگی۔ /متعلقہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کھالیں جمع کرنےکے لئے .1

کھالیں جمع کرنے کی اجازت دی  وصرف ان پارٹیوں، تنظیموں، فالحی اداروں اور دینی مدارس ک .2

طہ اخالق پر دستخط کریں گے اور برجسٹرڈ ہیں اور ضا داروں کے ساتھ جوحکومتی اجائے گی 

 سختی سے پابند رہیں گے۔

 کھالیں جمع کرنے کے لئے کیمپ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ .3

، جھنڈے لگاکر یا مساجد، مدرسوں اور دفاتر سے کسی قسم کا اعالن سپیکرٔوڈگاڑیوں پر ال .4

 کرنےکی اجازت نہیں ہوگی۔

 پوسٹر یا بینر کے ذریعے کھالیں مانگنے کی اجازت نہیں ہوگی ۔اسی طرح   .5

دینا قربانی کرنے والوں کا بنیادی  سے مندرجہ باال پابندیوں کا مقصد یہ ہے کہ کھالیں اپنی مرضی .6

حق ہے۔ انہیں یہ حق استعمال کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے اور ان پر کسی قسم کا دبأو نہیں 

 ہونا چاہئے۔

ھر جاکر زبردستی کھالیں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ محلے اور عالقے میں مساجد، گھر گ .7

 مدارس اور فالحی ادارے موجود ہیں لوگ بذات خود اپنی مرضی سے کھالیں جمع کرواسکتے ہیں۔

کھالیں جمع کرنے والی تنظیموں، اداروں اور مدارس کے کارکن جب کھالیں ایک جگہ سے دوسری  .8

یں تو ان کے پاس قومی شناختی کارڈ ، ادارے کا کارڈ  اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جگہ منتقل کر

کی طرف سے اجازت نامہ کی نقل ہونی چاہیے بصورت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو 

 اختیار ہوگا کہ وہ کھالیں ضبط کرلیں۔

ی پی او کو تحریری طور پر ہر ادارہ ، تنظیم اور مدرسہ اپنے عالقے کے متعلقہ ڈپٹی کمشنر اور ڈ .9

کھالیں منتقل کرنے کا جامع پالن پیشگی جمع کروائے گا تاکہ  تکایک مقام سے دوسرے مقام 

 والی گاڑیوں کو سیکیورٹی فراہم کی جاسکے۔ منتقل کرنےکھالیں 

، الٹھی یا سالخیں وغیرہ لے کر چلنے پر پابندی  اعیداالضٰحی کے تینوں دن کسی قسم کا اسلحہ، ڈنڈ .10

ہوگی۔ اس پابندی کا اطالق الئسنس یافتہ اسلحے پر بھی ہوگا۔اس شق کو نافذ کرنے کے لئے قانون 

چیک کریں گے اور کر  نافذ کرنے والے ادارے جگہ جگہ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو روک 

وہ  پنے کارکنان کو ہدایت کریں گے کہتالشی لیں گے۔ تمام پارٹیاں ، تنظیمیں ، ادارے اور مدارس ا

 اس سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کریں ۔

میں بغیر اجازت نامہ کے کھالیں جمع کرنےیا مندرجہ باال شرائط کی خالف ورزی کی صورت  .11

متعلقہ ادارے ،تنظیم اور اس کے کارکن کے خالف قانونی کاروائی کی جائے گی اور کھالیں ضبط 

 کرلی جائیں گی۔

 تنظیموں کو قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی قطعاً  اجازت نہیں ہوگی ۔ تمام کلعدم .12

 متعلقہ سیکیورٹی اداروں سے کلٔیرنس حاصل کرنا الزم ہوگا۔ ادرخواست گزار ک .13

 اقرار نامہ

ایک رجسٹرڈ پارٹی /تنظیم /ادارہ ہے اور صرف ___________________میں اقرار کرتا ہوں کہ

 جمع کررہاہے۔ے لیے کھالیں فالحی مقاصد ک

پارٹی /تنظیم /ادارہ/ مندرجہ باال شرائط پر سختی سے ________________________________

 عمل درآمد کرنے کا /کی پابند ہے

 _______________________________________دستخط 

 _____________________________________نام و عہدہ 

 ________________________________پارٹی /تنظیم / ادارہ
  



 

 شکایات کے ازالے کے لیے دیے گئے نمبروں پر رابطہ کریں۔

 تمام ڈپٹی کمشنروں کے نمبر

 محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا ، کنٹرول روم

 9210036-9210300فون نمبر 

 

 کمشنروں کے آفس فون نمبرز

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کمشنروں کے آفس فون نمبرزڈپٹی   
 

S.No. District Name Office No. S.No. District Name Office No. 

1.  Abbottabad 09929310200 2.  Upper 
Kohistan 

0998407002 

3.  Bannu 09289270032 4.  Lakki Marwat 0969538330 

5.  Battagram 0997310136 6.  Malakand 0932452080 

7.  Buner 0939510450 8.  Mansehra 0997304148 

9.  Charsadda 0919220021& 
24 

10.  Mardan 09379230048 

11.  Lower Chitral 0943412055 12.  Nowshera 09239220098 

13.  DI Khan 09669280116 14.  Peshawar 091-9212302 

15.  Dir Lower 09459250003 16.  Shangla 0996850005 

17.  Dir Upper 0944880394 18.  Swabi 0938221300 

19.  Hangu 0925621175 20.  Swat 09469240340 

21.  Haripur 0995613391 22.  Tank 0963511326 

23.  Karak 0927210825 24.  Torghar 091-5243000 

25.  Kohat 09229260268 26.  Lower 
Kohistan 

0998405091 

27.  Bajaur 0942220558 28.  North 
Waziristan 

0928300798 
        300903 
        300600   

29.  Khyber 0919211901-4 30.  Orakzai 0925690003 
       690008 
        690007 

31.  Kurram 0926310777 32.  South 
Waziristan 

0963510386-
9210384 , 510709 
Wanna#0965210296 

33.  Mohmand 0924290001-2 34.  Upper Chitral 094-3470355 

 
 

Division Office 

Hazara 09929310111 

Peshawar 091-9211337 

Bannu 0928-9270044 

DI.Khan 0966-9280351- 
0966-9280553 

Kohat 0922-9260001-2 

Mardan 09379230572-73 

Malakand 0946-9240226 


