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 5975ٍخريْ  IVشّڌايڪٽ َِتر 

SINDH ACT NO.IV OF 1975 

 5975شّڌ ڏوُٓ تي ضاةعٕ ايڪٽۿ 

THE SINDH CRIMES 

CONTROL ACT, 1975 
 

 ]5975ٍارچ  27[

 يايڪٽ حُّٔ ذريؿي شّڌ ۾ ڏوُٓ کان ةچاَء ۽ ڏوُٓ حي ورحاَء ک

روڪڻ ۽ فير ٍؿاطرتي ؾّػرن ۽ فير ٍٔذب طخػيتُ کي هإِن 

 حي دائري ۾ „ڻڻ الِء اثرائتي هإِن شازي ڪئي وڃي.

فير حيئُ تْ شّڌ ۾ ڏوُٓ کان ةچاَء ۽ ڏوُٓ حي ورحاَء کان روڪڻ ۽ 

ٍؿاطرتي ؾّػرن ۽ فير ٍٔذب طخػيتُ کي هإِن حي دائري ۾ 

 „ڻڻ الِء اثرائتي هإِن شازي ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ٓي.

 حُّٔ کي ُٓ ريت ؾَى ۾ „ِدو ويّدو:

 5975( ُٓ ايڪٽ کي شّڌ ڏوُٓ تي ضاةعٕ ايڪٽۿ 5) .5

 شڏيٕ ويّدو.

 ( ٓي لٕري ظٕر ِالذ ايؿَى ِٕٓدو.2)

 

ڪخْٔ ٻيٕ ِْ ٓخيۿ  ۾ ٍمٕٔم . ُٓ ايڪٽ ۾ حيصتائيُ ڪخ2ْٔ

تيصتائيُ ٓيٺيُ اػٔارن حي ٍؿّيٰ ترتيتٕار ُٓ ريت ِٕٓداۿ حيڪا 

 ِٕٓدي:

(a) “ٍعًب ۽ حُّٔ ۾ طاٍى „ٓي اڻٕڻّدڙ ڇڪتاڻ يا ڪٕ ” گٔيراُء

 حيئُ پاڪصتان پيّى ڪٕڊ ۾ ةيان ڪيٕ ويٕ „ٓي. گٔيراُءفًط 

(b) “ٍعًب شّڌ ذڪٍٕت؛” ذڪٍٕت 

(c) “ترت حٕڙيى ٽرةيِٕى. 3ٍعًب دلؿْ ” ٽرةيِٕى 

 .و( ٽرةيِٕى ُٓ ايڪٽ ترت ٍودٍُ کي ِتيريّد5. )3

( ڊشٽرڪٽ ٍاحصٽريٽۿ ايڊيظّى ڊشٽرڪٽ ٍاحصٽريٽۿ شب 2)

ڊويزِى ٍاحصٽريٽ ۽ ٓڪ لرشٽ ڪالس ٍاحصٽريٽ کي ذڪٍٕت 
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دائره اختيار  پّّٔخي ذدن اِدرظرلان ان شًصًي ۾ ٽرةيِٕى ظٕر 

 ظٕر ڪٌ ڪّدو.ٽرةيِٕى ترت 

. ٓڪ ٽرةيِٕى کي ُٓ ايڪٽ ترت ٍودٍُ حي ٻڌڻي حا اختيار 4

 ِٕٓداۿ حڏُٓ:

(a)  طخع خالف طڪايت ڪئي وڃي يا ان حي ذدن ۾ رّٓدڙ

 طڪايت ڪيى طخع خالف ڏوْٓ ڪرڻ حٕ ايزام „ٓي؛ ۽

(b)  ٓڪ پٕييس ؾًَدار حيڪٕ شب اِصپيڪٽر حي ؾٔدي کان

 ئي.گٔٽ ِْ ٓخيۿ ان شًصًي ۾ يکت ۾ رپٕرٽ ڏ

. رپٕرٽ ًٍڻ تي ٽرةيِٕى طڪايت ڪيى طخع حي ظًتي الِء 5

ۿ يا حڏُٓ آڙي طخع ذراشت ۾ „ٓيۿ تْ آڙي وشَُ حاري ڪّد

ؾًَدار کي ٓدايت ڪّدي وارِٽ حاري ڪّدي تْ إٓ ان طخع 

 کي پيض ڪري:

ةظرظيڪ آڙي ٽرةيِٕى ۾ حڏُٓ ايئُ ٿئيۿ ٓڪ پٕييس ؾًَدار حي 

تي )ٽرةيِٕى(ۿ ڪٕ طخع حُّٔ رپٕرٽ تي يا ڪُّٔ ٻي ٍؿًٍٕات 

خالف طڪايت ڪئي وئي ٓخي ۽ آڙي ڏوْٓ ۾ آڙي طخع کي 

تڪڙي گرلتاري کان ةچائي ِٿٕ گٔخيۿ ٽرةيِٕى ڪُّٔ ةْ وهت 

 شّدس گرلتاري حا وارِٽ حاري ڪري شگٔي ٿي.

ترت حاري ڪيى ٓر ٓڪ شَُ يا وارِٽ شان گڏ رپٕرٽ  5. دلؿْ 6

ي ؾًَدار ٓٿان اٍاڻي ويّدي حي ِوى اٍاڻي ويّدي ۽ آڙي ِوى آڙ

حيڪٕ شَُ يا وارِٽ ان طخع کي پٔچائيّدوۿ يا ان طخع کي 

 حيڪٕ شاڳئي ڪيس ۾ گرلتار ِٕٓدو.

ةظرظيڪ رپٕرٽ ۾ ٍختػر ظٕر ٓيٺيٕن طيٕن ةيان ڪيٕن 

 ويّديٕن:

(i)  آي ؾَى حُ تي طخع خالف طڪايت داخى ڪئي وئي

 „ٓي؛

(ii) آڙي ؾَى حا وهت ۽ ّٓڌ حا تمػيى؛ 

(iii)  طخع حي ؾام ةئڪ ۽ شّدس خالف طڪايت ڪيى

 ڪيى آڙا ڪي ٻيا ٍودٍا.

. حيڪڏُٓ ٽرةيِٕى کي إٓ اؾتتار ڪرڻ حٕ شتب „ٓي تْ طخع 7

حُّٔ حي ذاضريۿ يا گرلتاري الِء شَُ يا ٍؿإًٍ حيئُ ةْ ٓخيۿ 
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وارِٽ حاري ڪيا ويا „ُٓۿ إٓ يڪي ويٕ „ٓي يا شَُ يا وارِٽ 

ٕڊ „ف ڪرٍّى وغٕل ڪرڻ کان يّٕائي رٓيٕ „ٓي تْ آا ڪ

ترت هدم کڻڻ الِء آڙي  89۽  88ۿ 87حي دلؿات  5898پروشيخرۿ 

 طخع يا ًٍڪيت خالف ڪارروائي ٓالئي شگٔي ٿي.

( حڏُٓ إٓ طخع ذاضر ٿئي حُّٔ خالف طڪايت ڪئي 5. )8

وئي „ٓي يا ٽرةيِٕى حي شإٍٔن پيض ڪيٕ وڃيۿ يا شَُ يا وارِٽ 

اري ڪيا وياۿ ترت ح 5حي وغٕيي حي شًصًي ۾ۿ حيڪي دلؿْ 

ٽرةيِٕى رپٕرٽ حي شچائي حي روطّي ۾ آڙي ؾَى تي حاچ الِء 

ڪري شگٔي ٿي  رڪارڊڪارروائي ڪري شگٔي ٿيۿ ۽ طآدي 

 حيئُ ضروري شَخٔيٕ وڃي.

ترت ٍودٍُ ۾ شَُ تي  5898( ڪٕڊ „ف ڪرٍّى پروشيخرۿ 2)

ڪارروائي ۽ طآدي ذاغى ڪرڻ حي شًصًي ۾ آڙي حاچ ڪئي 

 وئي ويّديۿ حيترو ٍَڪُ ٿي شگٔي. حًدويّدي ۽ آڙي 

( ُٓ دلؿْ ترت ايتٕيٰ ۾ پيى ڪُّٔ طڪايت تي حيڪڏُٓ 3)

ٽرةيِٕى شَخٔي تْ حُّٔ ؾَى خالف طڪايت ڪئي وئي „ٓيۿ ان 

خالف تڪڙا هدم کڻڻ ضروري „ُٓ تْ آا ڪخْٔ شتتُ کي يکت ۾ 

 :ڪّديرڪارڊ 

(a)  حُّٔ طخع خالف طڪايت ڪئي وئي ٓخي ان کي ةاِڊ حَؽ

حي ٓدايت ڪري شگٔي ٿيۿ حاچ حي ٍڪَى ٿيڻ تائيُ  ڪرائڻ

شٺي ورتاَء کي ةرهرار رکڻ الِء ضَاِتُ شان گڏ يا ضَاِتُ کاِصٕاِءۿ ۽ 

کيس ذراشت ۾ رکي شگٔي ٿيۿ تيصتائيُ حيصتائيُ آڙو ةاِڊ حَؽ 

تيصتائيُ حَؽ ِْ يا ِْ ڪرايٕ وڃي يا حيصتائيُ حاچ ٍڪَى ِْ ٿئي 

 ڪرائي شگٔڻ حي غٕرت ۾؛ يا

(b)  شّدس ِؼرةّدي حٕ آڙي  ةدران پيض ٿيڻآڙي طخع حي

ؾرغي الِء ذڪٌ ڏئي شگٔي ٿيۿ حيڪٕ ةيان ڪيٕ ويٕ ٓخي يا 

حاچ حي ٍڪَى ٿيڻ تائيُۿ ةظرظيڪ ِؼرةّدي ٻُ ٍٔيُّ کان 

وڌيڪ ِْ ٓخڻ گٔرحيۿ حيصتائيُ شّدس ڪيس ڪَظّر ڏأُِ ِْ 

اٍاڻيٕ وڃي ۽ ةؿد ۾ شتب يکت ۾ هًَتّد ڪيا ويّداۿ حُّٔ ترت 

ِؼرةّدي ۾ وڌيڪ ِؼرةّد ڪري  راضپي شان آڙيڪَظّر حي 

 ٍٔيُّ کان وڌيڪ ِْ ٓئڻ گٔرحي. 4شگٔتٕ حيڪٕ ؾرغٕ 

 يڪي وڃي
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 گڏيىکان وڌيڪ ٍاڻٕٔ حاچ ٓيٺ ٓخُ تْ أُِ کان  . حتي ٻْ يا ٻ9ُ

 يا ڌار ڌار حاچ ڪئي ويّديۿ حيئُ ٽرةيِٕى ٍّاشب شَخٔي.

 

حاچ حا ٍوػد ٍاڻڻ الِءۿ ٽرةيِٕى کي  . ُٓ ايڪٽ ترت51

 5898ٽ ٍاحصٽريٽ ترت ڪٕڊ „ف ڪرٍّى پروشيخرۿ ڪڊشٽر

طآدن حي حاچ ۽ طڪايت ڪيى حا شَٕرا اختيار ِٕٓداۿ حيئُ 

طخػيتُ خالف شَُۿ وارِٽۿ طآديُ حي ظًتيۿ ڪافذن حَؽ 

ڪرائڻ حا ذڪٌ حاري ڪرڻۿ طآديُ حي حاچ الِء ڪَيظّز 

حٕڙڻۿ ٍاڳُ حي حاچ ۽ ٻيُ ٍؿاًٍُ الِء حيڪي ُٓ ايڪٽ ترت 

ڻ الِء ضروري ڪيا ويا ٓخُۿ حيڪي حاچ حي ٍڪَى ڪر ٍٔيا ِْ

 ٓخُ.

آڙي  ٽرةيِٕى ظرلان اوراِگٔي وڃي تْ ٽرةيِٕى ٻئي . حڏُٓ ڪ55ٕ

وائي ڪري ٽرةيِٕى ان کان اڳ رڪارڊ ڪيى طآدي تي ڪارر

ان رڪارڊ ڪيى ڪُّٔ ٍؿاًٍي تي يا  شگٔي ٿي يا ؾارضي ظٕر

ا حاچ تي ٻڌڻي ڪُّٔ ٓڪ يا شَٕريُ طآديُ حٕ ٻئر حائزو وٺي ي

ڪري شگٔي ٿيۿ حيئُ آا ٍّاشب شَخٔيۿ ةظرظيڪ طڪايت 

خالف وڃڻ حٕ  (Denovo Trial)ڪيى طخع کي ڊِٕوو ٽرائى 

ذن ِْ ِٕٓدو يا ان کي ڪُّٔ طخعۿ حُّٔ کان اڳٕاٽ حاچ ڪئي 

 وئي ٓخي ان کي ٻئر ظًب ڪرڻ حٕ ةْ ذن ِْ ِٕٓدو.

ُٓ ايڪٽ ترتۿ اٿارٽي  ِؼرثاِي ڪّدڙ. ٽرةيِٕى ۽ اپيًيٽ يا 52

حا ٍوػد ٍاڻڻ  481حي دلؿْ  5898ڪٕڊ „ف ڪرٍّى پروشيخرۿ 

ِؼرثاِي ڪّدڙ ۽ ٽرةيِٕى يا اپيًيٽ يا  الِءۿ ڪٕرٽ شَخٔي ويّدي

 اٿارٽي شإٍٔن ڪارروائي کي ةْ ؾدايتي ڪارروائي شَخٔيٕ ويّدو.

( حيصتائيُ ڪخْٔ وهتي ظٕر الڳٕ ڪُّٔ ٻئي هإِن حي 5. )53

ٽرةيِٕى ُٓ ايڪٽ ترت حاچ حي ٍوػد الِءۿ ؾام ٍتضاد ِْ ٓخيۿ 

ٓي ذاغى ٍؿاًٍي تي طڪايت ڪيى ڪُّٔ طخع خالف گٕا

تْ إٓ ٓڪ ؾادي ڏوٓاري „ٓي يا  ڪري يا تصًيٌ ڪري شگٔي ٿٕ

ي ڏايترو پريظان يا خعرِاڪ „ٓي حٕ کيس ٍيڙ ۾ ڪُّٔ و

گذريى آڙيَء ذايت ۾ ڪيٕرٽي کاِصٕاِء ِٿٕ „ڻي شگٔخي يا يش

ث ڏٺٕ ويٕ يا ٍٿس گذريى ٍٕهؿي تي شٺي ورتاَء حي ٻڌڻي تي ًٍٕ

 گڏيى يا ڌار ڪارروايٕن
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 شًصًي ۾ پاةّد ةڻايٕ ويٕ ٓخي.

( حيڪڏُٓ ٽرةيِٕى ٍعَئُ „ٓي تْ طڪايت ڪيى طخع 2)

ةدِامۿ خعرِاڪ يا تڪراري „ٓيۿ تْ آا ڪئَيرا ذريؿي گٕآي 

رڪارڊ ڪري شگٔي ٿيۿ ؾام ٍاڻُٔ کان طڪايت ڪيى طخع 

حي ؾَى خالف حاچ  ةاةت حاچ ڪري شگٔي ٿي يا طڪايت ڪيى

ڪري شگٔي ٿي ۽ آڙا هدم کڻي شگٔي ٿي حيڪي رپٕرٽ حي 

 شچائي ڄاڻڻ الِء ضروري ٓخُ.

. حيڪڏُٓ ٽرةيِٕى ُٓ ايڪٽ ترت ڪرايى حاچ حي ِتيخي 54

 کان ٍعَئُ „ٓي تْۿ طڪايت ڪيى طخع:

(i) حٕا حٕ اڏو ٓالئي ٿٕ يا پّّٔخي آڙي اڏي ٍان گذر شمر ڪري ٿٕ؛

 يا

(ii)  رکي ٿٕ حتي ٍّؽ ڪيى ِظيدار طيٕن واپرايٕن وڃُ حڳْٔ آڙي

ٿيٕن يا گذر شمر الِء آڙي حڳْٔ تان ڪَائي ڪري ٿٕ يا ٍّؽ ڪيى 

طيُ حٕ ذخيرو ڪري ٿٕۿ ِظيدار طيٕن خريد يا وڪرو ڪري ٿٕۿ يا 

ٍّؽ ڪيى طيُ حي تياري ۾ ٍػروف ڏٺٕ وڃي ٿٕۿ ِظيدار طيُ يا 

 ڏٺٕ وڃي ٿٕ؛ يا ِظيدار دوائُ ذخيرو ڪرڻۿ خريد يا وڪرو ڪّدي

(iii) لراطي حٕ اڏو ٓالئي ٿٕ حيئُ اوئْ پاڪصتان شپريظُ „ف

۾ ةيان ڪيٕ ويٕ „ٓيۿ يا لراطي اڏن  5965پراشٽيٽيٕطُ „رڊيّّسۿ 

تي وڃي ٿٕ يا شَٕرو يا ؾارضي ظٕر لراطي ڪّدڙن حي ڪَائي تي 

 گذر شمر ڪري ٿٕ؛ يا

(iv) حٕا حي اڏن يا فير الئصّس يالتْ حڳُٔ حي احازت ڏئي ٿٕ حتي

فير هإِِي ِظيدار طيٕن واپرايٕن وڃُ ٿيٕن يا فير اخالهي ٍوػدن 

 ٓاليا وڃُ ٿا؛ يااڏا الِء لراطي حا 

(v) اشپتايُۿ ِرشّگ ٍٕٓز يا ڪُّٔ تؿًيَي اداري کي فير اخالهي

ڙن حي ادارن ۾ ٍوػدن الِء احازت ڏئي ٿٕ يا آڙن ٍاڻُٔ يا گَّٔد

 اچڻ حٕ شتب ةڻخي ٿٕ؛ يا

(vi) ؾٕاٍي حڳْٔ تي ٍڪَى ظٕر طراب پي يا فير ٍّاشب ظريوي

شان اچي ٿٕۿ  يا ؾٕاٍي حڳْٔ تي ةئٕده َِِٕي پيض اچي ٿٕ يا ؾٕاٍي 

 ْٔ تي حٔيڙو وفيرو ڪري ٿٕ يا ؾٕاٍي اٍُ ۾ خًى وحٔي ٿٕ؛ ياڳح

(vii)ؾادي „ٓيۿ خراب ظريوي ۽ تيز رلتار شان گاڏي ٓالئڻ ح ٕ
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 حُّٔ شان ؾٕاٍي ترمغ کي خعرو ٓخي؛ يا

(viii) شايُ کان گٔٽ ؾَر حي  58ڪُّٔ ؾٕرتۿ ڇٕڪري يا

ڪُّٔ ڇٕڪَري کي فير اخالهي ٍوػد الِء تّگ ڪري ٿٕۿ „واز ڏئي 

 ٿٕۿ ڇيڙ ڇاڙ ڪري ٿٕ يا پيڇٕ ڪري ٿٕ؛ يا

(ix) زاداڻي ظٕر ؾٕرتُۿ طخػيتُ يا ذّٓي تٕازن خراب ٍاڻُٔ يا„

ُ کي افٕا ڪري ٿٕ يا ڦر ڪري ٿٕۿ يا „زاداِي ظٕر ڪُّٔ ِاةايق

 ورفالئي ٿٕ؛ يا کي طادي طده ؾٕرت

(x) ٕزاداڻي َِِٕي ٓٿيارةّد لٕرشز حي ٍؿاًٍُ ۾ ٍداخًت ڪري ٿ„

يا رڪاوٽ وحٔي ٿٕۿ يا ڊشيپًيُۿ غرت يا ترةيت ۾ ٍداخًت ڪري 

 ٿٕۿ يا أُِ حي ڊيٕٽيز حي ادائگي ۾ رِڊڪ وحٔي ٿٕۿ يا

(xi) داڻي َِِٕي ِمرت پيدا ڪري ٿٕ يا تٕٓيُ ڪري ٿٕۿ يا „زا

ٓٿيارةّدن لٕحُ يا أُِ حي ڪُّٔ شيڪظُ ۾ ٍداخًت ڪري ٿٕ؛ 

 يا

(xii) حذةُ حٕ اػٔار ڪري ٿٕ ۽ طٔريُ  ي„زاداڻي َِِٕي دطَّي ح

 ۽ ظتوُ ۾ ِمرت کي ٓٿي ڏئي ٿٕ؛ يا گروُٓحي ٍختًك 

(xiii)  ظٕر ٓڙتال ڪرڻ پٕرٓيت ِْ ِٕٓديۿ پٕرٓيتُ کي فير هإِِي

يا گٔيرائٕ ڪرڻ الِء اڪصائي ٿٕ يا ڇڪتاڻ يا ڀڃ ڊآْ حي ؾَى الِء 

 اڪصائي ٿٕ؛ يا

(xiv)  زاداڻي ظٕر ؾٕاٍي يا ِخي گاڏيُ تي پٿراُء ڪري ٿٕ يا گٕييٕن„

ٓالئي ٿٕ يا ڪُّٔ ؾٕاٍي يا ِخي ًٍڪيت کي ِوػان پٔچائڻ حٕ 

 شتب ةڻخي ٿٕ؛ يا

(xv) زاداڻي ظٕر ڪا گاڏي يا ٻيڙي کي يرفَال ةڻائي ٿٕ؛ يا„ 

(xvi)  ريىۿ ٽرام يا ڪُّٔ ٻي ؾٕاٍي شٕاري ۾ ةّا ٽڪيٽ حي شمر

 حٕ ؾادي „ٓي؛ يا

(xvii)  پاڪصتان اِدر يا پاڪصتان کان ٻآر وهتي ظٕر الڳٕ هإِن

حي خالف ورزي ڪّدي طيٕن „ڻڻ يا طيٕن کڻي وڃڻ حٕ ؾادي 

 „ٓي؛ يا

(xviii) ي ڪرڻ حٕ ؾادي „ٓي يا ڪُّٔ ٍداخًت يا شمارش ؾياط

حي ذريؿي پئصا اوڳاڙي ٿٕۿ يا ٻي ًٍڪيت ذاغى ڪري ٿٕۿ يا ڪا 

 رؾايت ذاغى ڪري ٿٕ يا ڪٕ لاؾدو ذاغى ڪري ٿٕ؛ يا
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(xix)  ڄاڻي واڻي چٕري حي ًٍڪيت وغٕل ڪرڻ يا ڏيتي ييتي

 ڪرڻ حٕ ؾادي „ٓيۿ يا

(xx) ٕر يا ةظّي „ٓي يا آڙن ؾادي ڏوٓاريۿ ڌاڙيىۿ تاال ٽٕڙيّدڙۿ چ

ڏوٓايُ کي پّآْ ڏئي ٿٕ يا ذماػت ڪري ٿٕ يا چٕرايى ًٍڪيت کي 

 ڏيتي ييتي ڪري ٿٕ؛ يا

(xxi)  ٕؾادي ٺڳ „ٓيۿ يا حؿًي يا ؾادتُ ڄاڻي واڻي حؿًي شڪُ ح

 اشتؿَال ڪري ٿٕ؛ يا

(xxii)  ةًيڪ ٍارڪيٽ حٕ ؾادي „ٓيۿ ذخيرو ڪّدڙ „ٓيۿ زاِي

„ٓي يا اِصاِي اشتؿَال حي طيُ يا ِظيدار طيُ يا دوائُ حٕ ؾادي 

 „ٓي؛ يا

(xxiii)  ٕزِدگيَء حٕ گذر شمر ٺڳيۿ دوکي يا ةي ايَاِي شان ڪري ٿ

يا آڙن چٕرن ۽ ڪرپٽ ؾًَدارن يا ٍاڻُٔ وچ ۾ ؾام زِدگي ۾ 

وغٕل ” ٽيڪس فّڊا“ٍيًر „ٓي يا ڪردار ادا ڪري ٿٕۿ يا ةًيڪ 

ڪري ٿٕ يا ٍودٍُ حي شًصًي ۾ ٓڪ ٽائٕٽ حٕ ڪردار ادا ڪري 

 ٿٕ.

(xxiv)  شتب ِآي يا ٍّاشب ڪٕ  ٻيُ کي ٍعَئُ ڪرڻ الِءوٽس

 پاڻ ةاةت ٍعَئُ ڪّدڙ حٕاب ِٿٕ ڏئي شگٔي؛ يا

(xxv)  زاداڻي َِِٕي شائيڪًٕ اشٽائى يکي ٿٕۿ ڇاپي ٿٕۿ طايؽ„

يا ٓٿ   ٿٕۿ وڪرو ڪري ٿٕ يا وڪرو الِء „ڇي ٿٕڪرائي ٿٕۿ ورٓائي 

شان شائيڪًٕ اشٽائًڊ يکڻۿ ڇاپڻۿ طايؽ ڪرڻۿ ورٓائخڻۿ وڪرو 

ٿيڻ يا وڪرو الِء „ڇڻ حٕ شتب ةڻخي ٿٕۿ ةافي َِِٕيۿ ٓتڪ „ٍيزۿ 

ِّگي گاريُ وارو يا تٕٓيُ „ٍيز پَمًيٽۿ ِيٕ طيٽس يا ٓيّڊ ةًز يا 

 يا ٻيٕ ٍٕاد ڇاپي ٿٕ؛ يا تػٕيرن حا ڪتاب يا تػٕيرون

(xxvi)  زاداڻي ظٕر يکي ٿٕ يا ڇاپي ٿٕ يا ڀتيُۿ پًّٿسۿ روڊ رشتُۿ„

پًيٽ لارٍسۿ حڳُٔۿ يا آڙن ٻيُ ّٓڌن تي ةقاوتۿ ٓتڪ „ٍيزۿ 

تٕٓيُ „ٍيزۿ گاريُ وارو يا لرض ِؿرا يا يمغ حيڪي ؾام ٍاڻُٔ کي 

 پڙٓڻ ۾ اچُۿ يکڻ يا ڇپائي حٕ شتب ةڻخي ٿٕ؛ يا

(xxvii) „ زاداڻي َِِٕي ٍداخًت ڪري ٿٕ يا غالذيت خراب

 ؛ ياحي ٍزاذَت ڪري ٿٕڪري ٿٕ يا ڪُّٔ ڪٌ 

(XXVIII) ۾ پاڪصتان کي ٍاڻُٔ ظٕر هإِِي فير رشتي شإٍِڊي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 يا ٿٕ؛ ڪري لرآٌ شٕٔيتٕن حٕن وڃڻ ٻآر يا داخال يا ٿٕ ڪري داخى

(XXIX) يا ٓخي ًٍٕث ظٕر „زاداڻي ۾ شرگرٍي خالف ٍماد ًٍڪي 

 ايڪٽٕٽيز ِيظّى ايّٽي „ف پريٕيّظُ حيئُ ٿٕ ڪري الزائي تَٓ

 يا „ٓي؛ يٕو ڪيٕ ةيان ۾ 5994 ايڪٽۿ

(XXX) ُّٔگرِيڊۿ رائيمىۿ „ٽٍٕيٽڪ گُۿ ٍظيُ گُۿ اشٽيُ ةٌۿ ڪ 

 ظٕر „زاداڻي حٕ ٍادي ڌٍاڪيدار ڪُّٔ ٻئي يا ڊائّاٍائيٽ راڪيٽۿ

 يا ٿٕ ةڻخي شتب حٕ رکڻ ريت آڙيَء يا ٿٕ رکي َِِٕي هإِِي فير

 يا ؛ „ٓي ةڻخّدو شتب يا „ٓي رکّدو

(XXXI) ۾ ڪرڻ ڪايز ٽيًيمٕن حٕڳيٕن ِمرت تي ظٕر „زاداڻي 

 يا ٓخي؛ ًٍٕث

(XXXII) يا تؿَير يا کٕٽائي يا „ٓيۿ ؾادي حٕ هتضُ هإِيُ فير 

 يا ةاڊي خٕدٍختيار ڪائِٕصىۿ يٕڪى ڪُّٔ يا ذڪٍٕتۿ

 ذددخًي تي زٍيُ رکّدڙ تؿًن شان شٕشائٽي ٓائٕشّگ ڪٕ„پريتٕ

 يا ۾؛ ظريوي ڪُّٔ ٻئي حي

(XXXIII) هإِِي فير تي ًٍڪيت ِخي يا ٿٕ ڪري ڏوْٓ ظٕر „زاداڻي 

 حي ظاهت ًٍڪيت آڙي ۽ ذريؿي َِاَء حي ظاهت ٿٕۿ ڪري هتضٕ

 يا ٿٕ؛ ڪري ذاغى تي زور

(XXXIV) ةّا ۾ ٍيڙ إٓ حيّئ „ٓيۿ خعرِاڪ ۽ ٍايٕس تَام 

 يا „ٓي؛ ٓاڃيڪار الِء ٍؿاطري اچيۿ حي شڪيٕرٽي

(XXXV) يا ٓخي ًٍٕث ۾ ٓڪ ةْ ڪُّٔ ٍان طوُ ڄاڻايى ٍٿي ُٓ 

 ٿٕ. ڪري ڀڃڪڙي حي ذڪٌ ةْ ڪُّٔ ترت ايڪٽ

ان ؾيٕض کاِئس ةاِڊ شان گڏ ٓڪ يا وڌيڪ ضَاِتٕن ظًب ڪيٕن 

ويّديٕنۿ آڙي ؾرغي الِء حيڪٕ ٽي شايُ کان وڌيڪ ِْ ٓخي ۽ 

ِء ِٕٓديۿ ةظرظيڪ آڙي رهٌ حيئُ واضد ڪيى ٓخي شٺي ورتاَء ال

حيڪڏُٓ ٕٓ ِاةايـ „ٓيۿ ضَاِت يا ضَاِتُ شان گڏ رڳٕ ةاِڊ هتٕل 

 ڪيٕ ويّدو.

. حيڪڏُٓ ُٓ ايڪٽ ترت ڪا حاچ ڪئي ٿي وڃيۿ حُّٔ 55

تي ٽرةيِٕى ٍعَئُ „ٓي تْ ضروري ِآي تْ طڪايت ڪيى طخع 

آا ان  ۿظًب ڪيٕ وڃيترت ةاِڊ حَؽ ڪرائڻ الِء  54دلؿْ  کي

شًصًي ۾ رڪارڊ تي داخال رکّديۿ ۽ حيڪڏُٓ آڙو طخع 
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ذراشت ۾ „ٓيۿ غرف حاچ حي ٍوػدن الِءۿ کيس „زاد ڪيٕ ويّدوۿ 

يا حيڪڏُٓ آڙو طخع ذراشت ۾ ِْ „ٓيۿ کيس ڊشچارج ڪيٕ 

 ويّدو.

( حيڪڏُٓ إٓ طخع حُّٔ خالف طڪايت ڪئي وئي 5. )56

اڪام ٿئي ٿٕ تْ کيس ترت ةاِڊ حَؽ ڪرائڻ ۾ ِ 54دلؿْ ۽ إٓ „ٓي 

هيد حي شزا ڏِي ويّديۿ يا حيڪڏُٓ ٓي اڳٕاٽ هيد ۾ „ٓي تْ کيس 

هيد ۾ ِؼرةّد ڪيٕ ويّدوۿ ۽ تيصتائيُ کيس ذراشت ۾ رکيٕ ويّدو 

حيصتائيُ ٕٓ ةاِڊ حَؽ ِٿٕ ڪرائي يا ذڪٌ حٕ ٍدو ختٌ ِٿٕ ٿئيۿ 

 حيئُ ٍؿإًٍ ٓخي يا ٽرةيِٕى شّدس ةاةت ڪٕ ٻٕي ذڪٌ ڏئي ٿي.

 54( ترت دلؿْ 5ڊ حَؽ ڪرائڻ ۾ ِاڪاٍي تي ذيًي دلؿْ )( ةا2ِ)

ٓيٺ ؾًَُ يا ڏوُٓ تي  (xxxi)۽  (viii)ۿ (vi)ۿ  (v)ۿ (iv)حي طوُ 

حي  54کيس هيد حي شزا ڏِي ويّدي حيڪا شادي ِٕٓدي ۽ دلؿْ 

 ِٕٓدي. شختٻيُ طوُ ترت ڪيى ؾًَُ يا ڏوُٓ حي شزا 

ۿ يا آڙي . ٽرةيِٕى „ڇيى ضَاِت کان اِڪار ڪري شگٔي ٿي57

ٽرةيِٕى پاران اڳٕاٽ هتٕل ڪيى ڪُّٔ ضَاِت کي رد ڪري 

شگٔي ٿي يا اڳٕاٽ ٍّؼٕر ڪيى ضَاِت کي أُِ ةّيادن تي رد 

ڪري شگٔي ٿي تْ آا ضَاِت ان طخع الِء ةاِڊ حي ٍوػدن الِء 

 ٍّاشب ِْ „ٓي.

ةظرظيڪ آڙي ڪا ضَاِت هتٕل ڪرڻ کان اِڪار کان اڳۿ 

 ّيس ةاةت حاچ ڪرائيّدي.ٽرةيِٕى آڙص ضَاِت حي لٽ

وڌيڪ تْۿ ڪا ضَاِت حيڪا اڳ ۾ ٍّؼٕر ڪئي وئي ٓخيۿ ان کي 

رد ڪرڻ حٕ ذڪٌ حاري ڪرڻ کان اڳۿ ٽرةيِٕى شَُ يا وارِٽ 

حاري ڪّديۿ حيئُ آا ٍّاشب شَخٔي ۽ ان ٍاڻٕٔ کي شتب 

ڄاڻائيّدي حُّٔ آڙي ضَاِت ڏِي „ٓيۿ کيس پيض ٿيڻ يا شإٍٔن 

 „ڻڻ حٕ ذڪٌ حاري ڪّدي.

( ڪا ةْ ضَاِت ڪُّٔ ةْ وهت ٽرةيِٕى شإٍٔن شّدس 5. )58

ظرلان پيض ڪيى ةاِڊ تي ؾَى کان روڪي شگٔخي ٿٕ  ۽ آڙي 

درخٕاشت تي ٽرةيِٕى شَُ يا وارِٽ حاري ڪري شگٔي ٿيۿ حيئُ 

ٍّاشب شَخٔيۿ حُّٔ ۾ آڙي ضَاِت واري طخع کي پيض ٿيڻ يا 

 گٔرائڻ الِء ظًب ڪري شگٔي ٿي.

 

 

 

 ةاِڊ حَؽ ڪرائڻ ۾ ِاڪاٍي

Failure to furnish 

Bond 

 

 

 

 

 

 

 ضَاِت

Surety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ةاِڊ حي رد ڪرڻ الِء 

 درخٕاشت

Request for 

cancellation of bond 
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( ترت ڪُّٔ 5يا ُٓ دلؿْ حي ذيًي دلؿْ ) 57 ( حڏُٓ دلؿ2ْ)

طخع حي ذاضري الِء وارِٽ يا شَُ حاري ڪيا ويا ٓخُۿ إٓ 

ٽرةيِٕى شإٍٔن پيض ٿئي ٿٕ يا „ِدو وڃي ٿٕ تْ آا آڙي طخع 

ظرلان حَؽ ڪرايى ةاِڊ رد ڪري شگٔي ٿي ۽ ُٓ کي ڏيڻ حٕ 

ذڪٌ ڏئي شگٔي ٿيۿ آڙي ةاِڊ حي ٍدي حي ان ايڪصپائرڊ 

 الِءۿ تازي ضَاِت شاڳيُ تمػيًُ شان اغى ضَاِت واِگر.ذػي 

( طڪايت ڪيى طخع پاران ةاِڊ حَؽ ڪرايٕ ويّدو تْ إٓ 5. )59

شٺي ورتاَء حٕ پاةّد ِٕٓدو ۽ هيد حي شزا الئن ڪُّٔ ڏوْٓ حي 

ڪٕطض يا ڏوْٓ ڪرڻ کان پري رّٓدوۿ حڏُٓ ةْ ڏوْٓ ڪيٕ ويّدو تْ 

 آا ةاِڊ حي ڀڃڪڙي شَخٔي ويّدي.

حيڪٕ ةْ ُٓ ايڪٽ ترت حاري ڪيى ڪُّٔ ذڪٌ حي  (2)

ڀڃڪڙي ڪّدو يا ان کي ٍڃڻ کان اِڪار ڪّدو تْ ان کي هيد حي 

شزا ڏِي ويّدي حيڪا پّج شايُ تائيُ وڌي شگٔي ٿي ۽ ڏِڊ حيڪٕ 

 ڏْٓ ٓزار رپيُ تائيُ وڌي شگٔي ٿٕ.

( ترت هيد حي شزا واڌو ِٕٓديۿ حيڪا 2وضاذت: ذيًي دلؿْ )

ٍدي حي ان ايڪصپائرڊ ذػي حي ختٌ ٿيڻ  ذراشت ۾ رٓڻ واري

 کاِپِٕء طروع ٿيّدي.

( حڏُٓ ةْ ڊشٽرڪٽ ٍاحصٽريٽ ان خيال حٕ „ٓي تْ شّدس 5. )21

ضًؿي ۾ هيد حي شزا ٻڌايى ڪٕ طخع ُٓ ايڪٽ ترت ضَاِت 

حَؽ ڪرائڻ ۾ ِاڪام ٿي رٓيٕ „ٓي تْ إٓ کيس کيس ٍؿاطري يا 

ي ٿٕۿ ٓي آڙي ڪُّٔ طخع تي زور ڀرڻ کاِصٕاِء „زاد ڪري شگٔ

طخع کي ةّا طرظُ حي „زاد ڪرڻ حٕ ذڪٌ حاري ڪري شگٔي 

ٿٕ يا يا آڙي ڪُّٔ طرط تي يا طرظُ تي حيڪي هاؾدن ٍٕحب 

ةيان ڪيٕن ويٕن ٓخُ ۽ حيڪي آڙي „زادي تي ان طخع پاران 

 هتٕل ڪيٕن وڃُ.

( حيڪڏُٓ ڪا طرط حُّٔ تي آڙو طخع „زاد ڪيٕ ويٕ „ٓيۿ 2)

خيال ۾ ان تي ؾَى ِآي ڪيٕ ويٕ تْ ٓي ڊشٽرڪٽ ٍاحصٽريٽ حي 

شاڳي رد ڪري شگٔي ٿٕ ۽ آڙي رد ٿيڻ حي غٕرت ۾ „زاد ڪيى 

طخع کي گرلتار ڪيٕ ويّدو ۽ حيصتائيُ ٕٓ اغى ذڪٌ ٍٕحب 

ضَاِت ِْ ڏيّدوۿ کيس ٍدي حي ان ايڪصپائرڊ ذػي الِء حيى ۾ وڌو 

 

 

 

 

 

 ةاِڊ حٕ ضايؽ ٿيڻ

Breach of Bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „زادي حٕن طرظٕن

Conditions of release 
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 ويّدوۿ حُّٔ ڏوْٓ ۾ کاِئس پٔريُ ئي ضَاِت ظًب ڪئي وئي ٓئي.

ترت حاري  59۽  57ۿ 56ۿ 55ۿ 54ۿ 8( ٽرةيِٕى ظرلان دلؿْ 5. )25

ڪيى ذڪٌ حي ٽئُ ڏئُّ اِدر ڪَظّر شإٍٔن ٓڪ اپيى 

 داخى ڪرائي شگٔخي ٿي.

( ترت داخى ڪيى اپيًُ حي ٻڌڻي الِء 5( ذڪٍٕت ذيًي دلؿْ )2)

 ٓڪ ايڊيظّى ڪَظّر ِاٍزد ڪري شگٔي ٿي.

ريويڪار ڪٕڊ„ف ( ُٓ دلؿْ ترت اپيًُ حي اڪالَء حٕ ظ3)

۾ ڄاڻايٕ ويٕ „ٓيۿ حُّٔ ترت اپيًُ شان  5898ڪرٍّى پروشيخرۿ 

 الڳاپيى ٍؿاًٍُ کي ذى ڪيٕ ويّدو.

( ڪَظّر ڪُّٔ ٽرةيِٕى کان ڪارروائي حٕ رڪارڊ حاچ 5. )22

الِء ظًب ڪري شگٔي ٿٕ شّدس اظَيّان الِء ٽرةيِٕى وٽان 

شچائيۿ ڪارروائي حٕ رڪارڊ گٔرائي شگٔي ٿٕۿ حيئُ ٕٓ ان حي 

هإِِي ذيثيت يا ڪُّٔ اِڪظاف حي طماليت ٍؿًٕم ڪري 

شگٔي يا ذڪٌ حيڪٕ رڪارڊ ڪيٕ ويٕ „ٓيۿ يا ٽرةيِٕى حي آڙي 

ڪارروائي حي  شراشري ٍٕحبۿ يا ايتٕيٰ ٓيٺ حاچ رڪارڊۿ ةاةت 

ٓدايت ڪري شگٔي ٿٕ تْ ڪُّٔ ذڪٌ تي ؾَى ًٍتٕي ڪيٕ ويٕ 

يۿ إٓ „ٓي ۽ حيڪڏُٓ طڪايت ڪيى طخع ذراشت ٓيٺ „ٓ

 ضَاِتت تي يا شّدس پّّٔخي ةاِڊ تي „زادي ٍاڻي شگٔي ٿٕ.

( ٓاِء ڪٕرٽ پّّٔخي اظَيّان الِء ڪَظّر شإٍٔن ڪُّٔ 2)

 25ڪيس حٕ رڪارڊ حاچ الِء ظًب ڪري شگٔي ٿيۿ حيئُ دلؿْ 

( ترت ڪَظّر حي حاري ڪيى ذڪٌ حي 5حي ذيًي دلؿْ )

ڪري  هإِِي ذيثيت حٕ حائزو وٺي شگٔي ۽ آڙا ذڪٌ حاري

 شگٔي ٿيۿ حيئُ ٍّاشب شَخٔي.

( ڪَظّر پّّٔخي ڊويزن اِدر  يکت ۾ ذڪٌ ذريؿي ڪٕ 2. )23

ڪيس ٓڪ ٽرةيِٕى کان ڪُّٔ ٻي ٽرةيِٕى ڏأُِ ٍّتوى ڪري 

 شگٔي ٿٕ.

( ضًؿي ٍاحصٽريٽ يکت ۾ ذڪٌ تي ڪٕ ڪيس ٍّتوى ڪري 2)

شگٔي ٿٕۿ شٕاِء ان ڪيس حي حيڪٕ ڪَظّر يکت ۾ ذڪٌ 

کان ٻي ٽرةيِٕى ۾ شّدس ضًؿي ۾ ٍّتوى ڪيٕ ذريؿي ٓڪ ٽرةيِٕى 

 ٓخي.

 

 اپيى

Appeal 

 

 

 

 

 

 

 رڪارڊ حي ظًتي حٕ اختيار

Power to call for 

record 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍودٍُ حي ٍّتوًي

Transfer of cases 
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. پتًڪ پراشيڪيٕٽرۿ ٽرةيِٕى حي رضاٍّدي يا ذڪٍٕت حي 24

ذڪَُ ترت ڪُّٔ طخع خالف آڙي ٽرةيِٕى ۾ ايتٕيٰ ٓيٺ 

پيى ڪارروائي تان ٓٿ کڻي شگٔي ٿٕۿ ۽ آڙي ٓٿ کڻڻ تيۿ آڙو 

طخع حيڪٕ لوط ان ڪارروائي حي ٍوػد الِء ذراشت ۾ ٓخيۿ ان 

ي „زاد ڪيٕ ويّدوۿ حيڪڏُٓ آڙو طخع ذراشت ۾ ِآي تْ ان ک

 کي ڊشچارج ڪيٕ ويّدو.

. ُٓ ايڪٽ ترت ڪيى ڪُّٔ ةْ ڪارروائي يا حاري ڪيى 25

ٽ ۾ شٕال ِْ ٕرڪُّٔ ةْ ذڪٌ خالف ڪُّٔ ةْ شٕل يا ڪرٍّى ڪ

اٿاري شگٔتٕ ۽ ڪُّٔ ةْ طخع پاران ُٓ ايڪٽ ترت کّيى 

شٕل يا ڪرٍّى ڪارروائي ِْ ڪُّٔ هدم يا ڪيى ارادي تي ڪا ةْ 

ڪئي ويّديۿ يا ڪُّٔ طخع يا ٿيى ڪُّٔ ِوػان يا ڪُّٔ 

ًٍڪيت حي شًصًي ۾ ڪُّٔ ؾَى حي ِتيخي ۾ يا ُٓ ايڪٽ 

 ترت ارادي حي ِتيخي ۾ ڪا ڪارروائي ِْ ٿيّدي.

. ذڪٍٕت ُٓ ايڪٽ حا ٍوػد پٕرا ڪرڻ الِء هاؾدا حٕڙي 26

 شگٔي ٿي.

کي  2959داز „رڊيّّسۿ . اوئْ پاڪصتان ڪّٽرول „ف گ27ِٕ

 ٍّصٕخ ڪيٕ وڃي ٿٕ.

 5959ةظرظيڪ اوئْ پاڪصتان ڪّٽرول „ف گِٕداز „رڊيّّسۿ 

ترت ايتٕيٰ ٓيٺ پيى ڪارروايٕنۿ ُٓ ايڪٽ شتب ٍتاثر ِْ 

 ٿيّديٕن.

 

 

 

 

 

 ڪارروائي تان ٓٿ کڻڻ

Withdrawal of 

proceeding 

 

 

 

ٍودٍُ ۽ هإِِي چاره حٕئي 

 تي پاةّدي

Bar to suits and 

prosecutions 

 

 

 

 هاؾدا حٕڙڻ حٕ اختيار

Power to make rules 
 

 ٍّصٕخي

Repeal 

 

 

 

 ِٿٕ اشتؿَال ۾ ڪٕرٽ کي حُّٔ „ٓيۿ الِء واهميت حي ٍاڻُٔ ؾام ترحَٕ ٍذڪٕره حٕ ايڪٽ ِٕٽ:

 شگٔخي. ڪري

 


