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 0226ىجصيَ  XIVظٍڌ ايڪٽ ٌيتص 

SINDH ACT NO.XIV OF 2006 

 0226ظٍڌ ىػهّىات جي „زادي ايڪٽۿ 

THE SINDH FREEDOM OF 

INFORMATION ACT, 2006 

 ]0226ڊظيتص  07[

ػفافيت ۽ ىػهّىات جي „زادي فصاُو ايڪٽ جًٍِ ذريػي 

 ڪئي ويٍسي؛

جيئً تَ اُّ ضصوري ٿي پيّ „ُي تَ ػفافيت ۽ ىػهّىات جي 

„زادي فصاُو ڪصڻ الِء اُّ يليٍي ةڻايّ وڃي تَ ظيّرن 

ػِصيً کي غّاىي ىػهّىات تائيً ةِتص پِچ فصاُو ڪئي 

ه ةڻائي وڃي تَ جيئً خڪّىت کي ػِصيً „ڏو وڌيڪ جّاةس

ظگِجيۿ ۽ الڳاپيم ىػاىهً الِء كسم کڻڻ ضصوري ٿي پيّ 

 „ُي؛

 ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌسو ويٍسو:

ىػهّىات جي „زادي ايڪٽۿ ( ًُ ايڪٽ کي ظٍڌ 1.)1

 ظڏيّ ويٍسو. 0226

 (اُّ فّري ظّر الڳّ ٿيٍسو.0) 

. ًُ ايڪٽ ۾ جيعتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي 0
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ىزتؿص غٍّان ۽ 

 ػصوغات

Short title and 

commencement 

 وؾفّن
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 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيعتائيً: 

(a) ”ىعهب“ دررّاظت گشار: 

(i.) ُڪ دررّاظت گشار؛ يا 

(ii.)  دررّاظت گشار الِء ۽ ان جي ظصفان ڪو ڪٍسڙ

 ڪّ ػزؽ؛

(b)”ػڪايت گشار ظصفان نکت ۾ ڪّ ىعهب “ ػڪايت

 انضام:

(i.) غهط ظصيلي تَ  جتي اُّ دررّاظت گشار „ُي

غّاىي اداري ظصفان رڪارڊ تائيً پِچ کان اٌڪار 

 ڪيّ ويّ „ُي؛

(ii.)  تَ ظصڪاري اداري جتي اُّ دررّاظت گشار „ُي

جي تدّيم يا ضاةعي ُيٺ ظٍسس ذاتي رڪارڊ 

تائيً پِچ يا ان ۾ درظتگي کان غهط ظصيلي 

 اٌڪار ڪيّ ويّ „ُي؛

(iii.)  جتي اُّ دررّاظت گشار „ُي تَ ظٍسس ظصفان

ظهب ڪيم ىػهّىات ڏيڻ ۾ ظصڪاري اداري 

 ظصفان غيص ضصوري ديص ڪئي پئي وڃي؛

(c) ”ظصفان ىعهب ظصڪاري اداري “ ىلصر ڪيم غيهسار

 تدت ىلصر ڪيم غيهسار؛ 12دفػَ 

(d)”ظصڪاري اداري جي ظهعهي ۾  ىعهب “ ىالزم

ظصڪاري اداري ۾ ىعتلم يا غارضي ةٍيادن تي 

 ىالزىت تي رکيم ػزؽ؛

(e) ”ىعهب ظٍڌ خڪّىت؛“ خڪّىت 

(f) ”ٰفيط جّ كيام ىعهب ؾّةي ظٍڌ الِء  “ىدتعب اغهي„

Definitions 
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تدت ىلصر ڪيم  3جي دفػَ  1991ايڪٽۿ 

 ىدتعب اغهيٰ؛

(g)”ايڪٽ تدت جّڙيم كاغسن ىعهب “ ةيان ڪيم ًُ

 ىّجب ةيان ڪيم؛

(h)”ىعهب:“ ظصڪاري ادارو 

(i)  خڪّىت جّ ڪّ کاتّ يا خڪّىت ظان جڙيم

 ڪّ کاتّ؛

(ii) ؾّةائي اظييتهي جي ظيڪصيٽصيٽ؛ 

(iii)  ڪًٍِ ةّرڊۿ ڪييؼًۿ ڪائٌّعم جي ڪا

„فيطۿ يا ؾّةائي كاٌّن تدت كائو ڪيم ڪّ ٻيّ 

 ادارو؛

(iv) ڪّرٽط ۽ ٽصةيٌّهض؛ ۽ 

(i) ”ىعهب ڪًٍِ ةَ ظصيلي جّ رڪارڊۿ پِّء اُّ “ رڪارڊ

پصٌٽ ۾ ُجي يا نکت ۾ ُجي ۽ جًٍِ ۾ ػاىم „ُي 

ڪّ ٌلؼّۿ ڊاياگصامۿ فّٽّگصافيۿ فهوۿ ىائڪصو فهوۿ 

جيڪّ رڪارڊ رکٍسڙ ظصڪاري اداري ظصفان 

 ظصڪاري ىلؿس الِء اظتػيال ڪيّ ويٍسو ُجي.

ٌّن جيعتائيً ڪجَِ وكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي كا( 1.)3

جي ىتضاد ٌَ ُجي ۽ ًُ ايڪٽ جي گٍجائؼً ىّجب 

ڪًٍِ ةَ دررّاظت گشار کي ڪًٍِ ظصڪاري رڪارڊ 

۾ ڄاڻايم  15تائيً پِچ کان اٌڪار ٌَ ڪيّ ويٍسوۿ ظّاِء دفػَ 

 ڇّٽ جي.

 (ًُ ايڪٽ جي ًُ ريت تؼصيح ڪئي ويٍسي:0)

(i) ايڪٽ جي ىلؿسن کي تصكي وٺصائڻ الِء؛ ۽ ًُ 

(ii)  ىػهّىات جي پڌرائي ۾ فّري ظّر تي ۽ ىّزون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىػهّىات تائيً پِچ 

کان اٌڪار ٌَ ڪيّ 

 ويٍسو

Access to 

information not 

to be denied 

 

 



 
7 

 گِٽ ۾ گِٽ كييت تي ظِّنت ڏيڻ ۽ ُٿي وٺصائڻ.

. ًُ ايڪٽ جي گٍجائؼً ۽ كاغسن ىّجب ُص ظصڪاري 4

ادارو اُّ يليٍي ةڻائيٍسو تَ ظيّرا رڪارڊز ةِتص ٌيٌّي 

 ظٍڀانيا ويا „ًُ.

 

ايڪٽ ۽ ىاتدت كاٌّن ظازي جِڙوڪ كاغسا ۽ ضاةعاۿ .5

ةاِء الز ىيٍّئهضۿ „رڊرز جً کي ظٍڌ ؾّةي ۾ ٌّٽيفڪيؼٍضۿ 

كاٌّن جي ظاكت ُجي اُي ىڪيم ظّر ػايع ڪيا ۽ ىّزون 

كييت تي جّڳي تػساد ۾ „ئّٽ نيٽط تي دظتياب ةڻايا ويٍسا 

تَ جيئً „ظاٌي ظانۿ گِٽ وكت رصچ ڪٍسي ۽ گِٽ 

 ىِاٌگي اگَِ تي رظائي ڏئي ظگِجي.

د وظيهً ُص ظصڪاري ادارو ىّزون وكت اٌسر ۽ ىّجّ. 6

ىّجب ڪّػغ ڪٍسو تَ ًُ ايڪٽ تدت جّڙيم رڪارڊز 

ڪيپيّٽصائضڊ ڪيا ويا „ًُ ۽ ظڄي ىهڪ ۾ ٌيٽ ورڪ 

ذريػي ىاليا ويا „ًُ يا ىزتهف ظصػتً ۾ تَ جيئً اُڙن 

 رڪارڊز تائيً اٿارائيضڊ پِچ ڏئي ظگِجي.

جي گٍجائؼً ىّجب ظصڪاري ادارن جا ُيٺيان  8.دفػَ 7

 ڪيا ويا „ًُۿ يػٍي:رڪارڊ پتهڪ رڪارڊ اغالن 

a. خڪيت غيهيّن ۽ رٍُيايّن؛ 

b.  ىهڪيت جي خاؾم ڪصڻ ۽ ٌيڪال ڪصڻ ۽

ظصڪاري اداري ظصفان پٍٍِجي ذىيساريً جي 

 ڪارڪصدگي ۾ ڪيم رصچ ةاةت ٽصاٌضيڪؼٍض؛

c.  ظصڪاري اداري ظصفان جاري ڪيم الئعٍعضۿ

االٽييٍٽط ۽ ٻيً فاغسن ۽ ىصاغتً ۽ ٺيڪً ۽ 

 ىػاُسن ةاةت ىػهّىات؛

 

رڪارڊ جي ىصىت ۽ 

 گڏ ڪصڻ

Maintenance and 

indexing records 

رڪارڊز جي اػاغت ۽ 

 دظتياةي

Publication and 

availability of 

records 

 

رڪارڊز جي 

 ڪيپيّٽصائيضيؼً
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پتهڪ رڪارڊ جّ 
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d.  ۽ فيؿال ةؼيّل غّام جي ىييتصن ظان ختيي خڪو

 الڳاپيم فيؿهً جي؛ ۽

e.  ٻيّ ڪّ رڪارڊ جيڪّ خڪّىت ظصفان ًُ ايڪٽ

 جي ىلؿس الِء غّاىي رڪارڊ ڄاڻايّ ويّ ُجي.

۾ ڄاڻايم ڪجَِ ةَ ظيّرن ظصڪاري ادارن جي  7. دفػَ 8

 ُيٺيً رڪارڊ تي الڳّ ٌَ ٿيٍسوۿ يػٍي:

(a) فائيهً تي ٌّٽٍگ؛ 

(b)ىيٽٍگ جا ىٍٽط؛ 

(c) ىؼّرو يا ظفارش؛ ڪّ وچّن 

(d) ةئٍڪٍگ ڪيپٍيض ۽ ىانياتي ادارن جّ اًٌِ جي

 گصاُڪً جي اڪائٌّٽط ظان الڳاپيم رڪارڊ؛

(e)  دفاغي فّرظضۿ دفاغي اوزارن ظان الڳاپيم رڪارڊ يا

اًٌِ ظان جڙيم يا دفاع ۽ كّىي ظالىتي ظان الڳاپيم 

 رڪارڊ؛

(f) خڪّىت ظصفان ڳجِّ ڄاڻايم رڪارڊ؛ 

(g) الڳاپيم رڪارڊ؛ڪًٍِ فصد جي ذاتي راز ظان 

(h) ظصڪاري اداري کي زةاٌي يا ڳجِي ػصط تدت ٌجي

دظتاويضن جّ رڪارڊ فصاُو ڪصڻ تَ اُڙن ڪً 

دظتاويضن ۾ ىّجّد ىػهّىات ٽئيً ػزؽ ظاىِّن 

 پڌري ٌَ ڪئي ويٍسي؛ ۽

(i)  اُڙو ٻيّ ڪّ رڪارڊ جيڪّ خڪّىت غّاىي ىفاد ۾

 ًُ ايڪٽ جي دائصه ارتيار کان ٻاُص ڪصي.

ضصوري كسم کڻٍسوۿ جيڪي ًُ ايڪٽ . ظصڪاري ادارو 9

تدت ڪًٍِ دررّاظت گشار جي ىسد ڪصڻ الِء ةيان ڪيا 

 ويا ُجً.
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( ظصڪاري ادارو ُڪ غيهسار ىلصر ڪٍسي ۽ 1.)12

ڄاڻائيٍسي جًٍِ کي ًُ ايڪٽ تدت دررّاظتّن ڪيّن 

ويٍسيّن. اُڙا غيهسار غّام کي ىػهّىات تائيً „ظان پِچ 

 يٍسا.کي يليٍي ةڻائڻ الِء ىلصر ڪيا و

(اُڙو غيهسار ىلصر ٌَ ڪصڻ جي ؾّرت ۾ يا غيص 0)

خاضصي جي ؾّرت ۾ يا ىلصر ڪيم غيهسار ىّجّد ٌَ ُئڻ 

جي ؾّرت ۾ۿ ظصڪاري اداري جّ اٌچارج ػزؽ ىلصر 

 ڪيم غيهسار ٌُّسو.

.ًُ ايڪٽ جي گٍجائؼً ۽ ان تدت جّڙيً كاغسن ۽ 11

خڪّىت جي ُسايتً ىّجبۿ جيڪڏًُ ڪي ُجًۿ ىلصر 

ڪًٍِ غّاىي رڪارڊ ۾ ػاىم ىػهّىات  ڪيم غيهسار

فصاُو ڪٍسو يا جيئً ىػاىهّ ُجيۿ اُڙي ڪًٍِ رڪارڊ 

 جي ٌلم فصاُو ڪٍسو.

( ىّجبۿ پاڪعتان جّ ڪّ ةَ ػِصي 0ذيهي دفػَ )( 1.)10

ىلصر ڪيم غيهسار کي اُڙيَء ريت دررّاظت ڏئي ظگِي ٿّۿ 

جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي ۽ پٍٍِجي دررّاظت ظان گڏ 

ۿ اُڙي في ادا ڪٍسو ۽ اُڙي وكت تي جيئً ضصوري تفؿيم

 ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

( ۾ ػاىم ڪجَِ ةَ اُڙي غّاىي رڪارڊ 1(ذيهي دفػَ )0)

تي الڳّ ٌَ ٿيٍسوۿ جيڪّ ظصڪاري گضيٽ ۾ ػايع ڪيّ ويّ 

ُجي يا وڪصي الِء پيغ ڪيم ڪتاب جي ؾّرت ۾ ػايع 

 ڪيّ ويّ ُجي.

تدت دررّاظت ىهڻ  10( ىّجب دفػَ 0ذيهي دفػَ )( 1.)13

تي ىلصر ڪيم غيهسار دررّاظت ىهڻ جي ايڪّيَِ ڏيًٍِ 

requesters 

 غيهسار جي ىلصري

Designation of 

official 
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 ڪو
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ىػهّىات وغيصه خاؾم 
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اٌسر دررّاظت گشار کي گِصةم ىػهّىات فصاُو ڪٍسوۿ يا 

جيئً ىػاىهّ ُجي ڪًٍِ غّاىي رڪارڊ جي ىػهّىات جّ 

ٌلم فصاُو ڪٍسوۿ يا جيئً ىػاىهّ ُجيۿ ڪًٍِ غّاىي 

 سو.رڪارڊ جي ٌلم فصاُو ڪٍ

 ( ان ؾّرت ۾ تَ ىلصر ڪيم غيهسار جّ ريال „ُي تَ:0)

(a)   دررّاظت ان ظصيلي ٌاُيۿ جًٍِ ظصيلي ةيان ڪئي

 ُي؛وئي „

(b) دررّاظت ۾ ضصوري تفؿيم ٌاًُ ڏٌا ويا يا اُڙي في

 ادا ٌاُي ڪئي وئيۿ جيڪا ةيان ڪئي وئي „ُي؛

(c)  ّدررّاظت گشار کي اُڙي ىػهّىات خاؾم ڪصڻ ج

 خق ٌاُي؛

(d) ىػهّىاتۿ يا جيئً ىػاىهّ ُجيۿ گِصةم گِصةم

 تدت غّاىي رڪارڊ ٌَ „ُي؛ 7رڪارڊ دفػَ 

(e)  گِصةم ىػهّىات ياۿ جيئً ىػاىهّ ُجيۿ گِصةم

 تدت ػاىم ٌَ ڪيم رڪارڊ „ُيۿ 8رڪارڊ دفػَ 

اُّ پٍٍِجّ فيؿهّ نکت ۾ رڪارڊ ڪٍسو ۽ دررّاظت گشار 

کي دررّاظت ىهڻ جي ايڪّيَِ ڏيًٍِ اٌسر اُڙي فيؿهي 

 „گاَُ ڪيّ ويٍسو.ةاةت 

( تدت دررّاظت گشار کي 1( ىػهّىات يا ذيهي دفػَ )3)

فصاُو ڪيم ڪًٍِ غّاىي رڪارڊ جي ٌلم ُيٺان ُڪ 

ت درظت „ُي ياۿ جيئً ىػاىهّ اظصٽيفڪيٽ ٌُّسو تَ ىػهّى

ُجيۿ ٌلم اُڙي غّاىي رڪارڊ جي ظچي ٌلم „ُيۿ ۽ اُڙي 

 ظصٽيفڪيٽ تي ىلصر ڪيم غيهسار ظصفان تاريذ نڳائي ۽

 ؾديح ڪئي ويٍسي.

ًُ ايڪٽ جي گٍجائؼً ىّجب ظصڪاري اداري کان . 14

Procedure for 

disposal of 

applications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دررّاظتً جي ٌيڪال 
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 ڇّٽ ڏٌم ىػهّىات پڌري ڪصڻ جي گِص ٌَ ڪئي ويٍسي.

 

 

 

ىػهّىات جي پڌرائي کي ڇّٽ خاؾم ٌُّسي ( 1.)15

جيڪڏًُ ان جي پڌرائي پاڪعتان جي غانيي الڳاپً جي 

 ىفاد کي وڏو  ۽ ىعتلم ٌلؿان پِچائيٍسي ُجي.

 ىعهب الڳاپا پاڪعتان ۽:“ غانيي الڳاپا”(ًُ دفػَ ۾ 0)

(a)  ڪًٍِ ٻي پصڏيِي رياظت جي خڪّىت؛ يا 

(b) ڪا تٍظيو جًٍِ جّن ىييتصز رڳّ رياظتّن

 ُجً.

. ىػهّىات کي ڇّٽ خاؾم ٌُّسي جيڪڏًُ ان جي 16

 پڌرائي:

(a)  جي ٌتيجي ۾ ڪّ ڏوَُ ٿئي؛ 

(b) ىزؿّص ڪيط ۾ تدّيمۿ تدفغۿ جاچ يا

 اٌڪّائصي کي ٌلؿان پِچائي؛

(c) جي راز ۾ رکيم ذريػي جي ظڃاڻپ پڌري  ىػهّىات

 ڪصي؛

(d)كاٌٌّي تدّيم ىان فصار ٿيڻ ۾ ظِّنت فصاُو ڪصي؛ ۽ 

(e)  ڪًٍِ ىهڪيت يا ظعٽو جي ظڪيّرٽي کي

ٌلؿان پِچائيۿ ةؼيّل ُڪ غيارتۿ گاڏيۿ 

 ڪيپيّٽص ظعٽو يا ڪيٌّيڪيؼٍض ظعٽو جي.

ىػهّىات کي ڇّٽ خاؾم „ُي جيڪڏًُ ًُ ايڪٽ . 17

تدت ان جي پڌرائي ظان دررّاظت گشار کاٌعّاِء ڪًٍِ 

ٻئي ٌاىياري فصد )ةؼيّل ُڪ فّتي فصد( جي ذاتيات ۾ درم 

 الِء ظصيليڪار

Exempt 

information from 

disclosure 

 غانيي الڳاپا

International 

relations 

 

 

 

 

كاٌّن جي غيهسار„ىس 

الِء ٌلؿاٌڪار 

 اٌڪؼاف

Disclosure 

harmful to law 

enforcement 

 

 

 

 

 

رازداري ۽ ذاتي 

 ىػهّىات

Privacy and 
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 اٌسازي ٿئي ٿي.

 

تيعتائيً  .ىػهّىات کي ڇّٽ خاؾم „ُي جيڪڏًُ ۽18

 جيعتائيً ان جي پڌرائي:

(a)  ڪًٍِ تجّيض ڪيم تػارف جي اڳّاٽ پڌرائيۿ

ٽيڪطۿ ڊيّٽيۿ وياج جي ىهَِۿ ىٽا ظٽا جي ىهَِ جي 

تتسيهي جي رتو ڪصڻ يا ڪًٍِ ٻئي اڪٍاىڪ 

ىئٍيجييٍٽ جي الڳّ ڪصڻ جي ٌتيجي ۾ ىػيؼت 

 کي وڏو ۽ ىعتلم ٌلؿان پِچائي ظگِي؛

(b) ڪًٍِ ػزؽ کي ٺيڪي جي ظهعهي ۾ غيص ىٍاظب

فائسو ڏيڻ جي ٌتيجي ۾ ظصڪاري اداري جي ىاني 

لؿان پِچائي ظگِي ٿّۿ جيڪّ ىفاد کي ىعتلم ٌ

اُّ ػزؽ ظصڪاري اداري ۾ دارم ٿي ىهڪيت جي 

خاؾم ڪصڻ يا ٌيڪال يا ػيً يا رسىتً جي 

 فصاُيي ۾ خاؾم ڪصي ظگِي ٿّ؛ يا

(c)  ظصڪاري اداري جي خصيف کي ىػهّىات پڌري

ڪصڻۿ جيڪّ ظصڪاري اداري جي كاٌٌّي واپاري 

 ظصگصىيً کي ىعتلم ٌلؿان پِچائي ظگِي ٿّ.

جيڪڏًُ دررّاظت گشار کي ىػهّىات فصاُو ٌٿي ( 1.)19

تدت غّاىي رڪارڊ اغالن ڪيم  7ڪئي وڃي يا دفػَ 

رڪارڊ جي ٌلم ةيان ڪيم وكت اٌسر فصاُو ٌٿي ڪئي 

وڃي يا ىلصر ڪيم غيهسار اُڙي ىػهّىات ڏيڻ کان اٌڪار 

ڪصي ٿّۿ يا جيئً ىػاىهّ ُجيۿ اُڙي رڪارڊ جي ٌلم ڏيڻ 

اد تي تَ دررّاظت گشار کي کان اٌڪار ڪصي ٿّۿ اُڙي ةٍي

اُڙي ىػهّىات يا اُڙي رڪارڊ جي ٌلم خاؾم ڪصڻ جّ 

personal 

information 

 ىػاػي ۽ واپاري ىػاىال

Economic and 

commercial 

affairs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىدتعب اغهيٰ ڏاًٌِ 

 وظيال

Resources to the 

Ombudsman 
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خق ٌَ „ُيۿ تَ دررّاظت گشار اُڙي ىػهّىاتۿ يا جيئً 

ىػاىهّ ُجيۿ اُڙو رڪارڊ ڏيڻ الِء ةيان ڪيم وكت جي 

„رصي تاريذ جي ٽيًِ ڏيًٍِ اٌسر يا ىلصر غيهسار ظصفان 

کان اٌڪار جي  اُڙي ىػهّىات يا اُڙي رڪارڊ جي ٌلم ڏيڻ

زةاٌي خڪو جي ٽيًِ ڏيًٍِ اٌسرۿ ظصڪاري اداري جي 

ظصةصاَُ وٽ ػڪايت دارم ڪصي ظگِي ٿّ ۽ ظٍسس 

ظصفان ةيان ڪيم وكت اٌسر گِصةم ىػهّىات خاؾم ڪصڻ ۾ 

ٌاڪاىي تي ىدتعب اغهيٰ وٽ ػڪايت دارم ڪصي 

 ظگِي ٿّ.

ىدتعب اغهيٰ دررّاظت گشار ۽ ىلصر ڪيم غيهسار ( 0)

کاٌپِّء ىلصر ڪيم غيهسار کي ىػهّىات ڏيڻۿ يا کي ٻڌڻ 

جيئً ىػاىهّ ُجي رڪارڊ جي ٌلم ڏيڻ جي ُسايت ڪصي 

 ظگِي ٿّ يا ػڪايت رد ڪصي ظگِي ٿّ.

. جتي دارم ڪيم ػڪايت ةسٌيتي تي ٻڌلۿ غيص 02

ظٍجيسه ۽ پصيؼان ڪٍسڙ ُجيۿ ػڪايت ىتدعب اغهيٰ 

ظصفان رد ڪئي ويٍسي ۽ ػڪايت گشار تي ڏٌڊ ىڙُيّ 

 ويٍسوۿ جيڪّ ڏَُ ُضار رپيً کان وڌيڪ ٌَ ٌُّسو.

 

 

 

 

 

ڪّ ػزؽ رڪارڊ ضايع ڪصي ٿّۿ جيڪّ ضايع .01

ڪصڻ وكت ڪًٍِ دررّاظت يا ػڪايت جّ ىضيّن ُيّۿ 

ان جي پڌرائي کان ةچائڻ جي ارادي ظان تَ ًُ ايڪٽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غيص ظٍجيسهۿ پصيؼان 

ڪٍسڙ ۽ ةسٌيتي تي 

ٻڌل ػڪايت رارج 

 ڪصڻ

Dismissal of 

frivolous, 

vexatious and 

malicious 

complaint 

 ڏوَُ

Offence 
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تدت كيس جي ظضا الئق ڏوَُ ڪصي ٿّۿ جًٍِ جّ ىسو ٻً 

 ٌڊ يا ٻئي گڏ.ظانً کان وڌيڪ ٌَ ٌُّسوۿ يا ڏ

.ًُ ايڪٽ يا ان تدت جّڙيم ڪً كاغسن تدت ظٺي 00

ٌيت ظان ڪجَِ ڪصڻ يا ڪجَِ ڪصڻ جي ارادي تي 

ڪًٍِ ػزؽ رالف ڪّ ىلسىّۿ ڪيط يا ٻي كاٌٌّي 

 ڪارروائي ٌَ ڪئي ويٍسي.

.ًُ ايڪٽ جّن گٍجائؼّن اضافي ٌُّسيّن ۽ وكتي 03

 ظّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي كاٌّن ظان ٽڪصاَء ۾ ٌَ ٌُّسيّن.

 

 

 

.جيڪڏًُ ًُ ايڪٽ جي گٍجائؼً کي ىّثص ةڻائڻ ۾ 04

ڪا رڪاوٽ پيغ اچي ٿيۿ خڪّىت ظصڪاري گضيٽ ۾ 

اُڙو خڪو ڪصي ظگِي ٿيۿ جيڪّ ًُ ايڪٽ جي 

گٍجائؼً ظان ٽڪصاَء ۾ ٌَ ٌُّسو ۽ رڪاوٽ ُٽائڻ الِء الزىي 

 ۽ ضصوري ٌُّسو.

خڪّىت ظصڪاري گضيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؼً ذريػي (1.)05

خاؾم ڪصڻ الِء كاغسا جّڙي ظگِي ًُ ايڪٽ جا ىلؿس 

 ٿي.

(راص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم ارتيارن جي غام 0)

 خيثيت ظان تضاد کاٌعّاِءۿ اُڙا كاغسا فصاُو ڪً ٿا:

(a)  ىػهّىات خاؾم ڪصڻ ۽ غّاىي رڪارڊ جي ٌلم

 الِء واجب االدا في؛

(b) ىػهّىات ۽ غّاىي رڪارڊ جي ٌلم خاؾم ڪصڻ

 الِء دررّاظت جّ ظصيلّ؛

 

 

 ڇّٽ

Indemnity 

 

 

كاًٌٌّ جي ايڪٽ ٻيً 

 تُّيً ٌَ ڪٍسو

Act not be 

derogate other 

laws 

رٌڊڪّن ُٽائڻ جّ 

 ارتيار

Power to remove 

difficulties 

 

 كاغسا جّڙڻ جّ ارتيار

Power to make 

rules 
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(c) دت غّاىي رڪارڊ ىان ىػهّىات ظصيلّ جًٍِ ت

 فصاُو ڪئي ويٍسي.

 

ىشڪّره تصجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اظتػيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي.
 ف


