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 4102مجريى  XXIIسنڌ ايڪٽ نمبر  

 4102جراحً )پابندي( سنڌ ايڪٽ، -اک
 ]2024 ڊسمبر 22[

 registered medical)ڊاڪٽر   ايڪٽ جنون ذريعً منظور ڪيل 

practioners کانسواِء  ڪنون ٻئً ماڻووَء کً اک جً جراخًَء کان )

 روڪيو ويندو.

 جً تقاضا آهً تى اک جً جراخً جا مڃيلانوًَء ڳالوى  جيئن تى

واِء ٻيو ڪو نى کانس (registered medical practionersڊاڪٽر )

 ڪري؛

 -ان الِء هن طرح ايڪٽ جوڙيو ٿو وڃً:

 The) 2114جراخً )پابندي( سنڌ ايڪٽ،  -اک کً ايڪٽهن  (1. )1

Sindh Eye Surgery (Restriction) Act, 2014.چيو ويندو )  

 .هڪدم الڳو ٿيندو هً ايڪٽ (2)

 الڳو ٿيندو. ( اهو سموري سنڌ صوبً ۾3)

خرف نى مضمون ۽ مقصدن جً من( جيڪڏهن هن ايڪٽ جً نفس 1) .2

 آهن تى مکيى وصفون هن ريت ٿينديون:

جو مطلب آهً ٻن  (complete blindness“ )ائپٺڦ انڌ( ”الف)

 “اکين ۾ مڪمل طور تً روشنًَء جو تصور نى هجڻ.

( جو مطلب آهً ڪنون eye- surgery“ )جراخً-اک”)ب( 

 ذريعً اک جو آپريشن ڪيو وڃً.اوزار  

( جو مطلب آهً partial blinding“ )ڪجوى انڌائپ”)ت(  

۾ روشنًَء جو تصور نى هجً، يا ٻنوً اکين ۾ اک ڪنون بى هڪ 

روشنًَء جو گوربل تصور موجود نى هجً، جنونڪري چڱًَء ريت ڏسڻ 

 ۾ ڏکيائً ٿئً.

( registered medical practioners“ )ڊاڪٽر مڃيل”)ث( 

جو مطلب آهً، اهو ماڻوو جيڪو پاڪستان جً قاعدي قانون جً 

الِء اجازت رکندڙ هجً ۽ ڊاڪٽري ڪرڻ  صبروشنًَء ۾ انوًَء من

 وارن جً وچور ۾ داخل هجً.

 registeredو ڊاڪٽري پيشو ڪندڙن )( ڪو بى ماڻوو، جنون ج1).  3

medical practioners)  ٿيل نى آهً، پر ٻئً جً اک جً  طور اندراج

ان ۾ مريض جً مرضً شامل هجً يا نى هجً،  جراخً ڪري ٿو، پوءِ 
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سو جيل موڪلڻ جً سزا جو خقدار آهً، جيڪا وڌيڪ هڪ سال قيد 

 تائين وڌائً سگوبً ۽ پنح لک رپين جو ڏنڊ وجوً سگوبو.

 ( هيٺ قيد جو مدو هن ريت وڌائً سگوجً ٿو.1( ذيلً دفعى )2)

(iجيڪڏ ) ًهن جراخًَء جً نتيجً ۾ ڪجوى نابينائً ٿً آهً تى ٽ

 سال قيد،

(ii)  جيڪڏهن جراخًَء جً نتيجً ۾ مڪمل نابينائً ٿً آهً تى ست

 سال قيد.

ڪرڻ جً  (medial practioner)اهو ماڻوو جيڪو ڊاڪٽري  . 4

ٿيل نى آهً، پر پوِء بى ڊاڪٽري ڪري  (registeredخيثيت ۾ اندراج )

بانور ڪرائً ٿو، سڌيَء يا اڻ  جو ٿو، جيڪو اهڙيَء ريت ڊاڪٽر هجڻ 

سڌيَء طرح ڊاڪٽري ڪري ٿو يا ڊاڪٽري ڪرڻ جً الِء تيار آهً تى 

جً سزا جوڳً هن جً طرفان ڪيل اک جً جراخً ڇون موينن جً قيد 

 جً ٿو.آهً ۽ هن تً پنجاهى هزار رپين جو ڏنڊ وجوً سگو

 

( هيٺ عدالتً دائره 1جً ذيلً دفعى ) 4يا  3اهو ڏوهى دفعى نمبر . 5

( ڪوڊ آف 1898( مجريى Vاختيار ۾ اچً ٿو ۽ ان تً )ايڪٽ نمبر 

 ( هيٺ ڪارروائً ٿيندي. Act V of 1898) 1898ڪرمنل پروسيجر 

 

ً نى مگر فرسٽ ڪالس ماجسٽريٽ جً ڪورٽ هن ايڪٽ هيٺ ئ.  ٻ6

 ڪيس کً هالئيندي.سزا جوڳً انوًَء 

 

.  هن ايڪٽ جً مقصدن خاصل ڪرڻ الِء خڪومت قاعدا جوڙي 7

 سگوً ٿً.

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻون جً واقفيت الِء آهً ايڪٽ جو  -نوٽ:

 جيڪو ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگوجً.

Cases. 
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