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ہر ایک کا احترام کریں
نواحی عالقوں میں رہنے، کام کرنے اور لطف اندوز ہونے والوں کا خیال رکھیں	 

دروازوں اور امالک کی اصلی حالت کا خیال رکھیں	 

پارکنگ کے وقت گیٹ وے یا ڈرائیو وے تک رسائی مت روکیں 	 

اچھا سلوک رکھیں، سالم دعا کریں، جگہ شیئر کریں	 

مقامی سائنز پر عمل کریں اور جب تک وسیع تر رسائی دستیاب نہ ہو، نشان زد راستوں پر رہیں	 

کھیتی باڑی، مویشی اور جنگلی جانور
آپ کے اقدامات دوسرے لوگوں کی زندگیوں اور ذریعٔہ معاش کو متاثر 

کر سکتے ہیں۔ 

نواحی عالقوں میں کام کرنے والے افراد کے ساتھ تعاون کریں۔ مثال 
کے طور پر، جب جانوروں کو منتقل یا جمع کیا جا رہا ہو تو چرواہے 

کی ہدایات پر عمل کریں۔ یہ سب کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔

دروازوں اور امالک کی اصل حالت کا خیال رکھیں یا سائنز پر موجود 
ہدایات پر عمل کریں۔ جب کسی گروپ میں ہوں تو اس بات کو یقینی 

بنائیں کہ آخری شخص دروازے سے نکلنے کا طریقہ جانتا ہو۔ 
چرواہے جانوروں کو اندر رکھنے کے لیے دروازے بند کرتے ہیں یا 
خوراک اور پانی تک رسائی کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فارم 
کی مشینری، گھوڑوں یا مویشیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اگر 

آپ محسوس کریں کہ فارم کا جانور تکلیف میں ہے، تو کسان کو اطالع 
دینے کی کوشش کریں۔

جنگلی جانوروں، مویشیوں اور گھوڑوں کو کافی جگہ دیں۔ ان کا رویہ 
غیر متوقع ہو سکتا ہے، خصوصاً جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں 

اور آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔

مویشیوں، گھوڑوں یا جنگلی جانوروں کو کچھ نہ کھالئیں کیونکہ اس 
سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔

نواحی عالقوں میں سفر اور پارکنگ
نواحی عالقوں کی سڑکوں پر ٹریفک لوگوں اور جنگلی حیات کے لیے 

خطرناک ہو سکتی ہے۔

نواحی سڑکوں پر گاڑی چالتے ہوئے رفتار کم کر لیں اور احتیاط سے 
گاڑی چالئیں۔ یقینی بنائیں کہ پارکنگ کے وقت آپ گیٹ وے یا ڈرائیو 

وے تک رسائی نہ روکیں۔ ایمرجنسی کی گاڑیوں کے لیے ہمیشہ 
رسائی چھوڑیں۔

کھلی فضا میں جاتے وقت اپنی گاڑی گھر چھوڑنے پر غور کریں۔ اس 
کی بجائے آپ عوامی ذرائع نقل و حمل استعمال کر سکتے ہیں۔ عوامی 
ذرائع نقل و حمل کے بارے میں معلومات کے لیے ٹریوالئن کی ویب 

سائٹ مالحظہ کریں۔

جہاں راستہ ریلوے الئن کو عبور کرے، وہاں اضافی احتیاط برتیں اور 
چوکس رہیں۔ آپ لیول کراسنگ کے محفوظ استعمال کے بارے راہنما 

ہدایات نیٹ ورک ریل کی ویب سائٹ پر حاصل کر سکتے ہیں۔

بغیر فٹ پاتھ کی سڑک پر چلتے ہوئے آنے والی ٹریفک کا خصوصی 
دھیان رکھیں اور ہائی وے کوڈ کی پیروی کریں۔

اچھا سلوک رکھیں، سالم دعا کریں، جگہ شیئر کریں
جب آپ کھلی فضا میں وقت گزار رہے ہوں تو آپ کا سامنا دوسرے 

لوگوں اور جانوروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی یا سائیکل 
چالتے وقت گھوڑوں، پیدل چلنے والوں اور مویشیوں کے لیے رفتار 

کم کرلیں یا رک جائیں۔ ہمیشہ انہیں کافی جگہ دیں۔

سائیکل سواروں کو چاہیے کہ وہ گھوڑوں کے چلنے کے راستوں میں 
پیدل چلنے والوں اور گھڑ سواروں کو الزمی راستہ دیں۔

سائیکل سواروں اور گھڑ سواروں کو پیدل چلنے والوں کی حفاظت کا 
خیال رکھنا چاہیے مگر پیدل چلنے والوں کو بھی اس بات کا دھیان 

رکھنا چاہیے کہ وہ ان کے راستے میں رکاوٹ یا خطرہ نہ ڈالیں۔ 

مقامی سائنز کی پیروی کریں اور نشان زد راستوں پر 
رہیں

اپنا راستہ ڈھونڈنے کے لیے نقشے اور مقامی سائنز استعمال کریں۔ 
نشان زد راستوں پر رہیں چاہے ان پر کیچڑ ہی کیوں نہ ہو، ماسوائے 

کہ وسیع تر رسائی مثالً عام رسائی کا حامل راستہ دستیاب ہو۔ اس سے 
فصلوں اور جنگلی حیات کی حفاظت میں مدد ملتی ہے۔

نواحی عالقوں میں استعمال ہونے والے سائنز اور عالمات کو جانیں۔ 
یہ نواحی عالقوں میں مختلف لوگوں کے لیے راستوں کی شناخت 

کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

جہاں ممکن ہو ہیں کھیتوں کی حدود میں موجود دروازوں، سیڑھیوں یا 
فاصلوں کا استعمال کریں۔ باڑ پر چڑھنے سے نقصان ہو سکتا ہے اور 

مویشی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔

اگر آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی سائن غیر قانونی یا غلط ہے، تو مقامی 
اتھارٹی سے رابطہ کریں۔ مثال کے طور پر، عوامی فٹ پاتھ پر ‘نجی 

- داخلہ منع ہے’ کا کوئی سائن بورڈ۔

مشموالت 



ماحول کو بچائیں
اپنا کوڑا واپس لے کر جائیں - اپنی موجودگی کا کوئی سراغ نہ چھوڑیں 	 

آگ نہ لگائیں اور صرف وہاں بار بی کیو کریں جہاں سائن کے ذریعے اس کی اجازت دی جائے	 

اپنے کتوں کو ہمیشہ قابو اور نظر میں رکھیں 	 

کتے کا پاخانہ - اسے شاپر میں ڈالیں اور کسی بھی عوامی کوڑے دان میں ڈال دیں	 

 قدرت کی حفاظت - نقصان اور خلل پیدا نہ کریں	 

ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے 
اپنے نواحی عالقوں اور کھلی جگہوں کی حفاظت کریں۔

قدرت کی حفاظت - نقصان اور خلل پیدا نہ کریں۔ چٹانوں، پتھروں، 
پودوں اور درختوں کو اسی حالت میں چھوڑیں جس میں وہ آپ کو 
ملے تھے اور خیال رکھیں کہ آپ زمین پر گھونسلے بنانے والے 

پرندوں سمیت دیگر جنگلی حیات کو پریشان نہ کریں۔ 

کھنڈرات یا تاریخی مقامات کو میں خلل نہ ڈالیں - قدرتی اور اصلی 
تعمیرشدہ حالت میں موجود ہمارا ورثہ ہمارے لیے اہم ہے۔

اپنا کوڑا گھر واپس لے جائیں - اپنی موجودگی کا کوئی 
سراغ نہ چھوڑیں

اپنے ساتھ ایک بیگ النا اور اپنا کوڑا کرکٹ اور کھانے کا کچرا گھر 
لے جانا، عوامی کوڑے دان کا استعمال یا اگر ممکن ہو تو ری سائیکل 
کرنا یاد رکھیں۔ کوڑہ کرکٹ نواحی عالقوں کی خوبصورتی کو خراب 
کر دیتا ہے اور جنگلی حیات اور مویشیوں کے لیے خطرناک ہو سکتا 

ہے۔ کوڑا کرکٹ گرانا اور کچرے کو اِدھر اُدھر پھینکنا جرائم ہیں۔

آگ نہ لگائیں اور صرف وہاں بار بی کیو کریں جہاں 
سائن کے ذریعے اس کی اجازت دی جائے

کھلے شعلوں اور سگریٹ کے ساتھ احتیاط برتیں۔ صرف وہاں باربی 
کیو استعمال کریں جہاں سائن بتائیں کہ اجازت ہے۔ ہمیشہ اپنے باربی 

کیو کو باہر رکھیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ راکھ ٹھنڈی ہو اور اسے 
ذمہ داری سے ٹھکانے لگائیں۔ جنگلی حیات اور ان کے رہنے کی 

جگہوں کے لیے بھی آگ اتنی ہی تباہ کن ہوتی ہے جتنی کہ وہ لوگوں 
اور ان کی امالک کے لیے ہو سکتی ہے۔

سبزے کے بندوبست کے لیے کچھ زمینوں کے منیجر کنٹرول شدہ آگ 
استعمال کرتے ہیں، خصوصاً ہیتھز اور مورز پر 1 اکتوبر اور 15 

اپریل کے درمیان۔ اگر آپ کو کوئی آگ نظر آئے جسے دیکھنے واال 
فرد موجود نہ ہو تو، 999 پر کال کریں۔

کتوں کو ہمیشہ قابو اور نظر میں رکھیں
نواحی عالقے، پارکس اور ساحل آپ کے کتے کی ورزش کے لیے 

بہترین مقامات ہوتے ہیں لیکن آپ کو دوسرے لوگوں اور جنگلی حیات 
کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ 

اپنے کتے کو مٔوثر کنٹرول میں رکھیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ 
وہ جنگلی حیات، مویشی، گھوڑوں اور دیگر لوگوں سے دور رہے، 

جب تک کہ بالیا نہ جائے۔ آپ کو:

اپنے کتے کو ہمیشہ پٹا باندھ کر یا نظر میں رکھنا چاہیے	 

یقین ہو کہ آپ کا کتا آپ کے بالنے پر واپس آ جائے گا	 

اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جس راستے یا عالقے جس تک 	 
آپ کو رسائی ہے، آپ کا کتا سے بھٹک نہ جائے

ہمیشہ مقامی سائنز کو دیکھیں کیونکہ ایسے حاالت ہوتے ہیں جب آپ 
کو الزمی طور پر اپنے کتے کو پورا سال یا سال کے کچھ حصے میں 

پٹے میں رکھنا ہوتا ہے۔ مقامی عالقے معاون کتوں کے عالوہ، کتوں 
پر مکمل پابندی بھی لگا سکتے ہیں۔ ایسی مقامی پابندیوں کے بارے 

میں آپ کو سائنز کے ذریعے معلومات ملیں گی۔

آپ جہاں بھی جائیں، بہتر یہ ہے کہ کہ آپ مویشیوں کے اردگرد اپنے 
کتے کو پٹے میں رکھیں۔ 

عام رسائی کی جگہ اور ساحل پر، اپنے کتے کو مویشیوں کے ارد 
گرد الزمی طور پر پٹے میں رکھیں۔ 1 مارچ اور 31 جوالئی کے 

درمیان، عام رسائی کی جگہ پر اپنے کتے کو الزمی طور پر پٹے میں 
رکھیں، چاہے اس جگہ کوئی مویشی نہ ہو۔ یہ قانونی تقاضے ہیں۔

اگر کوئی کتا مویشیوں کا پیچھا یا حملہ کر رہا ہوتو کسان اس کو گولی 
مار سکتا ہے ۔ ممکن ہے کہ وہ کتے کے مالک کا ازالہ کرنے کے 

ذمہ دار نہ ہوں۔

اگر آپ کو مویشیوں یا گھوڑوں سے خطرہ محسوس ہو، تو اپنے کتے 
کا پٹہ کھول دیں۔ اپنے کتے کی حفاظت کرتے ہوئے، خود زخمی ہونے 
کا خطرہ مت اٹھائیں۔ اپنے کتے کو چھوڑنے سے آپ دونوں کے لیے 

محفوظ رہنے میں آسانی ہو گی۔

کتے کو سیر کروانے کے ضوابط سے آپ کو مزید معلومات مل سکتی 
ہیں۔

کتے کا پاخانہ - اسے شاپر میں ڈالیں اور پھر - کسی 
بھی عوامی کوڑے دان میں ڈال دیں

ہمیشہ اپنے کتے کے پاخانے کو صاف کریں کیونکہ یہ لوگوں، 
مویشیوں اور جنگلی حیات کو بیمار کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔

کتے کے پاخانے کا تھیال کہیں اور نہ چھوڑیں، چاہے آپ اسے بعد 
میں اٹھانے کا ارادہ ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ بدبو ختم کرنے والے 

تھیلے اور کنٹینرز کتے کے پاخانے کے تھیلے کو لے جانا آسان بنا 
سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عاومی کوڑے دان نہیں مل رہا تو آپ کو چاہیے 

کہ آپ اسے گھر لے جائیں اور اپنے کوڑے دان میں ڈال دیں۔

مشموالت 



کھلی فضا سے لطف اندوز ہوں
اپنا راستہ اور مقامی حاالت چیک کریں 	 

اپنی مہم جوئی کی تیاری کریں - جانیں کہ کیا توقع کرنی چاہیے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے 	 

اپنے وزٹ سے لطف اندوز ہوں، تفریح کریں، یادیں بنائیں	 

کھلی فضا آپ کی تندرستگی کے لیے ابہت اہم ہوتی ہیں۔ یہ آرام دہ، 
پرسکون ماحول اور مفید سرگرمیوں کی جگہ ہے۔ کھلی فضا میں آپ 
جو بھی کرنا چاہتے ہوں، اگر آپ پیشگی تیاری کریں گے تو اس سے 

زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔  

اپنا راستہ اور مقامی حاالت چیک کریں
یقینی بنائیں کہ آپ کو راستہ معلوم ہو اور آپ کی ضرورت کے نقشے 

آپ کے پاس ہوں۔ روانہ ہونے سے پہلے تازہ ترین نقشے، راہنما 
ہدایات یا ویب سائٹس مالحظہ کریں۔ 

آپ کھلی فضا کے تفریحی گروپس سے خاص سرگرمیوں کے بارے 
میں مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گیٹ آؤٹ سائیڈ یا وزٹ برٹین جیسی 

ویب سائٹس ان گروپوں کی فہرست فراہم کر سکتی ہیں۔ معلوماتی 
مراکز بھی آپ کو مقامی آئڈیاز اور مشورے دے سکتے ہیں۔ 

موسم، لہروں اور پانی کی صورتحال پر نظر رکھیں
روانہ ہونے سے پہلے موسم کی پیشگوئیوں کا خیال رکھیں۔ پہاڑوں 
اور ساحل پر موجود حاالت بہت تیزی سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اگر 

آپ رستے میں ہوں تو تب بھی حاالت تبدیل ہونے پر پروگرام منسوخ 
کرنے سے گریز نہ کریں۔ 

بڑھتی ہوئی پانی کی لہروں کی وجہ سے پھنس جانے کے خطرے کو 
کم کرنے کے لیے ٹائڈ ٹائمز دیکھیں۔ صرف سمندر ہی نہیں، کچھ دریا 
بھی لہروں میں تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں۔ پھسلنے والی چٹانوں اور 

سمندری کائی پر زیادہ احتیاط برتیں۔

اگر آپ نے کشتی رانی کرنی ہے، تیرنا ہے یا پانی سے لطف اندوز 
ہونا ہے، تو پانی کے معیار اور حاالت جاننے کے لیے انوائرنمنٹ 

ایجنسی کی ویب سائٹ چیک کریں۔ 

اپنی مہم جوئی کی تیاری کریں - جانیں کہ کیا توقع 
کرنی چاہیے اور آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں 

کسی اور کو بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کی واپسی کب 
متوقع ہے۔ ممکن ہے کہ نواحی عالقوں میں آپ کو گھنٹوں تک کوئی 

نہ نظر آئے اور فون سگنل بھی بہت سی جگہوں پر ناقابل بھروسہ 
ہوں۔ 

آپ اپنی اور اپنی نگہداشت میں موجود دوسرے افراد کی حفاظت کے 
ذمہ دار خود ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس اپنی 

سرگرمی کے لیے درکار تمام مہارتیں اور علم موجود ہو۔

محفوظ رہنے کے لیے قدرتی خطرات بشمول موسمی تبدیلی کے لیے 
تیار رہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی منصوبہ بند سرگرمیوں 

کے لیے صحیح لباس اور سامان رکھ رہے ہیں۔

اگر مقامات مصروف ہوں، تو ضرورت پڑنے پر اپنے منصوبوں کو 
تبدیل کرنے کے حوالے سے لچک کا مظاہرہ کریں۔

حقوق اور اجازتیں
یہ ضابطہ مختلف صارفین کے حقوق کے بارے میں معلومات فراہم 

کرتا ہے۔ کچھ سرگرمیوں کے لیے آپ کو زمین کے مالک سے اجازت 
لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان میں شامل ہیں: 

کیمپ لگانا	 

تازہ پانی میں تیرنا	 

تازہ پانی میں مچھلی پکڑنا	 

اپنے وزٹ سے لطف اندوز ہوں، تفریح کریں، یادیں بنائیں۔

مشموالت 



 نواحی عالقوں کے سائنز 
اور عالمات کو جانیں

نواحی عالقوں میں استعمال ہونے والی عالمات میں شامل ہیں:

پیال تیر

نیال تیر

جامنی تیر

)BOAT( سرخ تیر - ہر طرح کی ٹریفک

بلوط کے پھل کا نشان
نیشنل ٹریل، چلنے کے لیے بنائے گئے، 
جن میں سے کچھ میں گھڑ سواری اور 

سائیکل چالنا ممکن ہے۔ محدود نقل و 
حرکت والے صارفین ٹریل کی مناسبت 
جانچنے کے لیے نیشنل ٹریل کی ویب 
سائٹ مالحظہ کرسکتے ہیں۔ اس ویب 

سائٹ میں نقشے، سفر کی منصوبہ بندی 
کے ٹولز اور ٹریل کے موڑوں کے 

بارے میں معلومات بھی شامل ہیں۔ یہ نشان انگلینڈ اور ویلز 
میں انگلینڈ کوسٹ پاتھ سمیت طویل فاصلے کے 16 راستوں 

کی نشان دہی کرتا ہے۔

بھورے رنگ کا گول نشان جس میں ایک شخص 
پہاڑوں پر چل رہا ہوتا ہے
عام رسائی کا سائن، آپ راستوں 
 سے دور بھی گھوم سکتے ہیں۔ 

 اس میں بہت سے عالقے 
شامل ہیں 

پہاڑ	 
موور لینڈ	 
ہیتھ	 
ڈأون	 
ساحلی پٹی 	 

رجسٹرڈ مشترکہ زمین 	 

نقشوں، معلومات اور رسائی کی پابندیوں کے بارے میں 
جاننے کے لیے عام رسائی کی ویب سائٹ چیک کریں۔

کسی پوسٹ یا گیٹ پر مقامی نشان
اجازت یافتہ راستے، مقامی سائنز 

پر موجود ہدایات پر عمل کریں 
کیونکہ زمین مالکان رضاکارانہ 
طور پر ان راستوں تک رسائی 

فراہم کرتے ہیں اور انتخاب کرتے 
ہیں کہ کون انہیں استعمال کر سکتا 

ہے۔ کچھ عام رسائی کے عالقے 
بھی اسی طرح دستیاب کیے جاتے 

ہیں۔

مشموالت 




