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 1025ىجريَ  IIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.II OF 2015 

 شڪيّرٽي جّ اشٽيتهشييٍٽس ڪيزور شٍڌ

 1025 „رڊيٍٍسۿ

THE SINDH SECURITY OF 

VULNERABLE ESTABLSHMENTS 

ORDINANCE, 2015 

 ]1025ىارچ  26[

ڪيزور اشٽيتهشييٍٽس کي „رڊيٍٍس جًٍِ ذريػي 

 ىّثر شڪيّرٽي فراُو ڪئي ويٍدي؛

دُشتگردي ۽ ٻيً ڏوًُ کان ةچائڻ الِء جيئً تَ 

ڪيزور اشٽيتهشييٍٽس جي شڪيّرٽي الِء اٌتظام ڪرڻ 

ضروري ٿي پيّ „ُي تَ جيئً جديد جاچ الِء ڊوائيصز جي 

اشتػيال شان شاُدي خاضم ڪري شگِجي ۽ ڏوًُ جي 

پراشيڪيّشً ڪري شگِجي ۽ الڳاپيم ىػاىهً کي ىًٍِ 

 ڏئي شگِجي؛

۽ جيئً تَ ضّةائي اشييتهي جّ اجالس ُهٍدڙ ٌَ „ُي ۽ 

شٍڌ جّ گّرٌر ىطيئً „ُي تَ ىّجّده خانتً ۾ ٍُگاىي كدم 

 کڻڻ ضروري ٿي پيّ „ُي؛

ڪصتان جي ُاڻيۿ تًٍِ ڪريۿ اشالىي جيِّريَ پا

( تدت ىهيم اختيارن 2جي شق ) 218„ئيً جي „رٽيڪم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد
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رڊيٍٍس کي اشتػيال ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر ُيٺيّن „

 جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي:

ڪيزور اشٽيتهشييٍٽس جي ًُ „رڊيٍٍس کي شٍڌ ( 2. )2

 شڏيّ ويٍدو. 1025ڪيّرٽي „رڊيٍٍسۿ يش

 ڪئي ويٍدي. تّشيع(ان جي پّري ضّةي شٍڌ تائيً 1)

 (اُّ فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.3)

 

 

ًُ „رڊيٍٍس ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي  .1

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a)“2898ىطهب ڪّڊ „ف ڪرىٍم پروشيجرۿ ” ڪّڊ 

 (؛Vجّ ايڪٽ  2898)

(b)“تدت  3ىطهب ًُ „رڊيٍٍس جي دفػَ ” ڪييٽي

 جّڙيم شڪيّرٽي ايڊوائزري ڪييٽي؛

(c)“ ىطهب ضهػي جّ ڊپٽي ڪيشٍر؛” ڪيشٍرڊپٽي 

(d)“ىطهب شٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(e)“َُىطهب ضهػي ۾ شيٍئر ” ضهػي پّنيس جّ شرةرا

 شپرٌٽيٍڊٌٽ „ف پّنيس؛

(f)“ىطهب ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ جّ ىانڪ يا ” ىئٍيجر

كتضّ رکٍدڙ ۽ جًٍِ ۾ شاىم „ُي اُّ شخص جيڪّ 

كتضّ رکٍدڙ ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ کي شٍڀانڻ الِء ىانڪ يا 

 طرفان ىالزىت تي رکيّ ويّ ُجي يا ةااختيار ةڻايّ ويّ ُجي؛

(g)“ىطهب كاغدن ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(h)“ىطهب ًُ „رڊيٍٍس تدت جّڙيم كاغدا؛” كاغدا 

(i)“ىطهب ىّثر طتي ۽ فٍي ” شڪيّرٽي اٌتظام

 

 

ىختطر غٍّانۿ واڌارو 

 ۽ شروغات

Short title, 

extent and 

commencement  

 

 وضفّن

Definitions 
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شڪيّرٽي اٌتظام جًٍِ ۾ شاىم „ًُ ڪهّز شرڪٽ 

ةايّىيٽرڪ شصٽوۿ واڪ ٿرو گيٽسۿ ٽيهيّيزن ڪييرائًۿ 

شڪيّرٽي االرم ۽ ٻيً جديد گيجيٽريز جّ نڳائڻ ۽ ةِتر 

 ٌيٌّي ڪو ڪرڻ؛ ۽

(j)“ىطهب غتادت جي جڳَِ يا ” ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ

ڪا ٻي ىذُتي جڳَِۿ شرڪاري خصاس دفترۿ وفاكي 

خڪّىتۿ غير شرڪاري تٍظيو يا پرڏيِي پروجيڪٽۿ 

تي اداروۿ فرم يا ڪيپٍي جّ اشپتالۿ ةئٍڪۿ ىٍي چيٍجرۿ ىانيا

دفترۿ ضٍػتي يٌّٽۿ تػهييي اداروۿ پتهڪ پارڪۿ ٌجي 

ڪهيٍڪۿ شادي ُالۿ پيٽرول يا شي ايً جي اشٽيشًۿ 

جيّنري شاپۿ ُّٽمۿ دل وٌدرائڻ يا تفريح جّ ىرڪزۿ پتهڪ 

ٽراٌصپّرٽ ٽرىيٍمۿ اشپيشم ةازارۿ ڪيرشم اشٽريٽۿ دڪان 

ڄاڻايّ ويّ يا شاپٍگ „رڪيڊ جيڪّ ًُ „رڊيٍٍس تدت 

 ُجي.

ڊپٽي ڪيشٍر ُر شب ڊويزن ۾ ُڪ ايڊوائيزري (2.)3

ڪييٽي جّڙيٍدو جيڪا چيئرپرشً طّر شب ڊويزٌم پّنيس 

 „فيصر ۽ ُيٺيً ىييترن تي ٻڌل ٌُّدي:

(a) يا وڌيڪ ۾ ڊشٽرڪٽ ايڊىٍصٽريشً جّ  26ةي ايس

 ُڪ ٌيائٍدو؛

(b) يا ىٿي ۾ پّنيس جي اشپيشم ةراٌچ ىان  26ةي ايس

 غيهدار؛ُڪ 

(c) يا وڌيڪ ۾ ڪائٌّٽر ٽيررزم ڊپارٽييٍٽ  26ةي ايس

 جّ ُڪ غيهدار؛ ۽

(d) واپاريًۿ „ةادگارن ۽ ٻيً اشٽيڪ ُّنڊرز جا ٽي

 ٌيائٍدا.
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(ڪييٽي جّ ىييتر شّاِء ايڪس „فيشّ ىييتر جي 1)

ُڪ شال جي غرضي الِء غِدو رکٍدو ۽ ُڪ وڌيڪ ىدي الِء 

ُڪ ىدي الِء کيس اُم ٌُّدو پر ڊپٽي ڪيشٍر ٻيِر وڌيڪ 

 ٌاىزد ڪري شگِي ٿّ.

(ڪييٽي جّ ىييتر شّاِء ايڪس „فيشّ ىييتر جي 3)

ڊپٽي ڪيشٍر کي اشتػيفيٰ ڏئي شگِي ٿّ ۽ ڊپٽي ڪيشٍر 

شٍدس جڳَِ تي رُيم ىدي الِء ٻئي ىييتر کي ٌاىزد ڪري 

 شگِي ٿّ.

(ڪييٽي جّ ڪّ „رڊيٍٍس يا ڪارروائي ڪييٽي ۾ 4)

جّڙجڪ ۾ ڪًٍِ ٌلص ڪًٍِ „شاىي يا ڪييٽي جي 

 شتب غير ىّثر ٌَ ٌُّدو.

(ڪييٽي ىِيٍي ۾ گِٽ ۾ گِٽ ُڪ ڀيرو گڏجاڻي 5)

ڪٍدي اُڙي وكت ۽ ٍُڌ تي جيڪّ چيئرپرشً طرفان طئي 

 ڪيّ ويّ ُجي.

(ڪييٽي پٍٍِجي گڏجاڻيً ۾ ڪاروٍُّار جي ڏي وٺ 6)

اُڙيَء ريت ڪٍدي يا ٻي ضّرت ۾ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي 

ريت ةيان ڪيّ وڃيۿ تيصتائيً  پر جيصتائيً اُڙيَء

 چيئرىيً طئي ڪٍدو.

 (ڪييٽي ڪٍدي:2) .4

(a) اشٽيتهشييٍٽس جي شڃاڻپ ڪٍدي ۽ ڪيزور

 اشٽيتهشييٍٽس طّر ٌّٽيفڪيشً ۾ تجّيز ڪٍدي؛

(b) ٽَ ىاُي جي ةٍياد تي ڪيزور اشٽيتهشييٍٽس جي

 جاچ پڙتال ڪرڻ؛

(c) ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ جي ىئٍيجر کي اُڙن

شڪيّرٽي اٌتظاىً الِء نکت ۾ ضالح ڏيڻۿ جيئً ضروري 
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ُجيۿ اُڙن خطري جي تاثر جي ةٍياد تيۿ اشٽيتهشييٍٽ جي 

 ٌيڪال تي وشيهً ۽ ٻيً الڳاپيم فيڪٽرز جي ةٍياد تي؛ ۽

(e) ڪًٍِ ضالح تي غيم ٌَ ٿيڻ جي ضّرت ۾ ضهػي

 اىاڻڻ.پّنيس جي شرةراَُ کي رپّرٽ 

(ڪييٽي ُڪ ذيهي ڪييٽي جّڙي شگِي ٿي ۽ اُڙي 1)

شب ڪييٽي کي ڪيزور اشٽيتهشييٍٽس جي ٽَ ىاُي جاچ 

 پڙتال جّ ڪو خّاني ڪري شگِي ٿي.

(ڪييٽي شڃاڻپ ڪٍدي ۽ ڊپٽي ڪيشٍر کي 2) .5

اشٽيتهشييٍٽ ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ طّر ٌّٽيفڪيشً الِء 

 تجّيز ڪٍدي.

ڪًٍِ  (ڊپٽي ڪيشٍر ٌّٽيفڪيشً ذريػي1)

 اشٽيتهشييٍٽ جّ ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ طّر اغالن ڪٍدو

۽ ڪيزور اشٽيتهشييٍٽس جي فِرشت جّڙيٍدو ۽ شانياٌي 

 ةٍيادن تي تازه تريً فِرشت جاري ڪٍدو.

(ڊپٽي ڪيشٍر ٌّٽيفڪيشً ذريػي ڪييٽي جي 3)

شفارش تي يا ٻي ضّرت ۾ۿ ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ کي 

رج ڪري ڪيزور اشٽيتهشييٍٽس جي فِرشت ىان خا

 شگِي ٿّ.

(ڊپٽي ڪيشٍر ڪيزور اشٽيتهشييٍٽس جي فِرشت 4)

جي ٌلم ۽ ٌظرثاٌي ٿيم فِرشت خڪّىتۿ ضهػي پّنيس جي 

شرةراَُ ۽ ضهػي ۾ شيّرن اشصٽٍٽ ڪيشٍرز کي فراُو 

 ڪٍدو.

(ڪييٽي اُڙي ڪًٍِ اشٽيتهشييٍٽ جي ىئٍيجر کي 2.)6

شڪيّرٽي اٌتظاىً الِء ىشّرو ڏيٍدي ۽ ىئٍيجر ڪييٽي جي 

ىشّري تي اُڙي ىّزون وكت دوران ضروري شڪيّرٽي اٌتظام 
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 ڪٍدوۿ جيئً ڪييٽي طئي ڪري.

( تدت ڪييٽي پٍٍِجي ىشّري تي 3(ذيهي دفػَ )1)

ٌظرثاٌي  شانياٌّ ٌظرثاٌي ڪٍدي ۽ جيڪڏًُ ضروري ُجي

ٿيم ىشّرو ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ جي ىئٍيجر کي ڏيٍدي ۽ 

غيم ڪٍدو  اٌدرىئٍيجر ٌظرثاٌي ٿيم ىشّري تي اُڙي وكت 

 جيئً ڪييٽي طئي ڪري.

(ڪييٽيۿ جيڪڏًُ خانتّن اُڙيّن ُجً ڪيزور 3)

اشٽيتهشييٍٽ جي ىئٍيجر کي شال ىڪيم ٿيڻ کان اڳ 

ڙي ىشّري تي ٌظرثاٌي ٿيم ىشّرو ڏئي شگِي ٿي ۽ ىئٍيجر اُ

 اُڙي وكت اٌدر غيم ڪٍدو جيئً ڪييٽي طئي ڪري.

.ڪيزور اشٽيتهشييتٽ جّ ىئٍيجر ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ 7

جي تدفظ الِء ىٍاشب ۽ ڪافي شڪيّرٽي اٌتظام ڪٍدو ۽ 

ڪييٽي جي ىشّري تي ىشّري ۾ ڄاڻايم وكت اٌدر غيم 

 ڪٍدو.

 

 

 

.ىڪاٌي خڪّىت يا ٻي ڪا ىلاىي اختياري روڊن جي 8

کي يليٍي ةڻائيٍديۿ گِٽيً کي ىهتي يا تػييراتي  ضفائي

شاىان کان ضاف ڪٍديۿ روزاٌي ةٍيادن تي گٍد ڪچري جا 

ٍُڌ ىلرر ڪٍديۿ ىيً ُّنز کي ةٍد ڪرائيٍدي ۽ ڀڳم واٽر 

شپالِء پائيپً کي ُٽائيٍدي تَ جيئً اُڙي ڪًٍِ ٍُڌ تي 

 ڌىاڪيدار ىادو نڪائي ٌَ شگِجي.

.اشٽيشً ُائّس „فيصر ڪًٍِ ةَ وكت تي ڪيزور 9

اشٽيتهشييٍٽ جي جاچ پڙتال ڪري شگِي ٿّ ۽ پٍٍِجي 

committee 
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رپّرٽ ضهػي پّنيس جي شرةراَُ کي „گاُي شان ڪييٽي 

 جي چيئرپرشً کي جيع ڪرائي شگِي ٿّ.

 

 

 

جيڪڏًُ ڪييٽي ىطيئً „ُي ڪًٍِ ذريػي کان (2.)20

ٽي يا خاضم ڪيم ىػهّىات جي ةٍياد تي يا ذيهي ڪيي

اشٽيشً ُائّس „فيصر جي جاچ رپّرٽ ىان تَ ڪييٽي جي 

ىشّري ىّجب ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ تي شڪيّرٽي اٌتظام 

ٌاًُ ڪيا ويا تَ ڪييٽي ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ جي 

ىئٍيجر کي ان جي ىشّري جي ڀڃڪڙي ڪرڻ تي نکت ۾ 

 وارٌٍگ جاري ڪري شگِي ٿي.

جي اُڙي وارٌٍگ (ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ جّ ىئٍيجر 1)

ڪييٽي جي ىشّري تي اٌدر ي وكت نيٽر ۾ ڄاڻايم اُڙ

 غيهدر„ىد ڪٍدو.

(جيڪڏًُ ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ جّ ىئٍيجر 2.)22

ڪييٽي جي ىشّري تي ڏٌم وكت اٌدر غيهدر„ىد ڪرڻ ۾ 

ٌاڪام ٿئي ٿّ تَ ڪييٽي ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ جي 

ان ىڪيم يا غارضي شيهٍگ جي ُدايت ڪري شگِي ٿي يا 

شّري تي ىڪيم طّر غيهدر„ىد ۽ ىطيئً جي „پريشٍز کي ى

ڪٍدڙ شڪيّرٽي اٌتظاىً ٿيڻ تائيً ىهتّي ڪري شگِي 

ٿي يا ىئٍيجر نکت ۾ خهف کڻي تَ اُّ اُڙي وڌيڪ وكت اٌدر 

 ايئً ڪٍدو جيئً ڪييٽي اجازت ڏئي.

(اشٽيشً ُائّس „فيصر ًُ دفػَ تدت ڪييٽي جي 1)

ت ُدايت تي غيهدر„ىد ڪٍدو ۽ اُڙي ىلطد الِء اُڙي طاك

 پڙتال

Inspection by 

station house 

officer 

 

 وارٌٍگ

Warning 

 

 

 

 

 

 

 

 

ڪيزور 

اشٽيتهشييٍٽ جي 

 شيهٍگ

Sealing of the 

vulnerable 

establishment 
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 جّ اشتػيال ڪٍدوۿ جيڪا ضروري ُجي.

(ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ جّ ىئٍيجر ىشّريۿ وارٌٍگ 2.)21

يا شيهٍگ يا ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ جي „پريشٍز جي ىهتّي 

ىشّريۿ وارٌٍگ يا ڪرڻ جي ُدايت ىهڻ جي ٽً ڏيًٍِ اٌدر 

شيهٍگ يا „پريشٍز جي ىهتّي ڪرڻ جي ُدايت خالف 

„ف پّنيس کي اپيم ڪري الڳاپيم ڊپٽي اٌصپيڪٽر جٍرل 

 شگِي ٿّ.

(ڊپٽي اٌصپيڪٽر جٍرل „ف پّنيس درخّاشت ڪٍدڙ 1)

۽ ڪييٽي جي ٌيائٍدي کي ذاتي طّر ٻڌڻ جّ ىّكػّ ڏيڻ ةػد 

اُڙو خڪو جاري ڪري شگِي ٿّۿ جيڪّ اُّ ضروري 

 شيجِي ۽ اُڙو خڪو ختيي ٌُّدو.

(ڊپٽي اٌصپيڪٽر جٍرل „ف پّنيس جيترو جهدي ٿي 3)

ٌيڪال ڪٍدو پر شتً ڏيًٍِ کان وڌيڪ شگِي اپيم کي 

وكت ٌَ وٺٍدو ۽ فيطهي ةاةت فّري طّر تي درخّاشت گذار ۽ 

 ڪييٽي کي „گاَُ ڪٍدو.

(ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ جّ ڊائريڪٽر ڪييٽي جي 4)

ىشّري تي ڊپٽي اٌصپيڪٽر جٍرل „ف پّنيس جي خڪو 

جي روشٍي ۾ اُڙي وكت اٌدر غيهدر„ىد ڪٍدو جيڪّ ڊپٽي 

 „ف پّنيس طرفان ڏٌّ ويّ ُجي.اٌصپيڪٽر جٍرل 

.ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ جّ ىئٍيجر ڏوَُ جي اُڙي گّاُي 23

پّنيس يا ڪًٍِ ٻي جاچ ايجٍصي کي فراُو ڪٍدو جيڪا 

ان ڪيزور اشٽيتهشييٍٽ جي شڪيّرٽي اٌتظاىً ذريػي 

 خاضم ڪئي ُجي.

 

 

 

 اپيم

Appeal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاُدي فراُو ڪرڻ 

 الِء ىئٍيجر

Manager to 

provide 

evidence 
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جي  20.جيڪڏًُ ڪّ شخص ڄاڻي واڻي دفػَ 24

تدت  21۽ دفػَ  22 گٍجائشً جي ڀڃڪڙي ڪري ٿّ يا دفػَ

جاري ڪيم ُدايت تي غيهدر„ىد ڪرڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ يا 

تدت کٍيم خهف تي پّرو نِڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ يا  22دفػَ 

تدت جاچ ايجٍصي کي شاُدي ڏيڻ ۾ ٌاڪام ٿئي  23دفػَ 

ٿّ تَ اُّ كيد جي شزا الئق ٌُّدو جيڪّ ڇَِ ىِيًٍ تائيً 

ر رپيً کان گِٽ وڌي شگِي ٿي ۽ ڏٌڊ جيڪّ پٍجيتانيَِ ُزا

 ٌَ ٌُّدو.

(ًُ „رڊيٍٍس تدت ڏوَُ ازاني الئق ۽ ضياٌت ٌَ ٿيڻ 2.)25

 جّڳّ ٌُّدو.

(جڊيشم ىئجصٽريٽ ًُ „رڊيٍٍس تدت ڏوَُ جي 1)

جي  XXIIٻڌڻي شيري ٽرائهز شان الڳاپيم ڪّڊ جي ةاب 

 گٍجائشً تدت ڪٍدو.

ڪّ ىلدىّۿ ڪيس يا ٻي ڪا كاٌٌّي ڪارروائي  .26

ُدايت تي ڪو ڪٍدڙ ڪًٍِ ٻئي  ڪييٽي يا ڪييٽي جي

شخص يا خڪّىت خالف ٌَ ڪئي ويٍديۿ ڪًٍِ ةَ ڪو 

جي ڪري جيڪّ شٺي ٌيت شان ڪيّ ويّ ُجي يا ًُ 

 „رڊيٍٍس تدت ڪرڻ جّ ارادو ڪيّ ويّ ُجي.

 

ًُ „رڊيٍٍس جّن گٍجائشّن اضافي ٌُّديّن ۽ وكتي  .27

 طّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي كاٌّن شان ٽڪراَء ۾ ٌَ ٌُّديّن.

 

 

 

 

 ڏٌڊ

Penalty 

 

 

 

 

 

 

 ازانّ ۽ شيري ٽرائم

Cognizance and 

summary trial 

 

 

دائره اختيار تي 

 پاةٍدي

Bar of 

jurisdiction 

 

 

ٻيً كاًٌٌّ کان 

 اضافي

In addition to 

other laws 
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.خڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريػي ًُ 28

 „رڊيٍٍس جا ىلطد خاضم ڪرڻ الِء كاغدا جّڙي شگِي ٿي.

 

 

 

.ًُ „رڊيٍٍس جي گٍجائشً کي اوور رائيڊٌگ افيڪٽ 29

خاضم ٌُّدو جيصتائيً ڪجَِ وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي 

 كاٌّن جي ىتضاد ٌَ ُجي.

 

واكفيت الِء  ٌّٽ: „رڊيٍٍس جّ  ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

كاغدا جّڙڻ جّ 

 اختيار

Power to make 

rules 

 

اوور رائيڊٌگ 

 افيڪٽ

Over riding 

effect 

 


