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The Sindh  Injured  Persons (Medical Aid Act) 

Act, 2014 

 4102مجريى  XXسنڌ ايڪٽ نمبر 

ايڪٽ، زخمً ماڻون )جً طبً امداد وارو( سنڌ 

 4102مجريى 
 

 دوا درمل جً گنجائش ۽   ايڪٽ جنون ذريعً زخمً ماڻون جً طبً امداد

 رکً ويندي.

امداد ۽ دوا  اها تقاضا آهً تى زخمً ماڻون جً طبً جيئن تى 

وڃً تى جيئن سندن حياتيون بچائً سگوجن ۽  جً گنجائش ڪڍي ملدر

هنگامً حالتن ۾ سندن صحت بچائً وڃً ۽ ان سان الڳاپيل ڳالوين جو 

 خيال رکيو وڃً.

 ان ڪري هن طرح ايڪٽ جوڙيو پيو وڃً.

زخمً ماڻون )جً طبً امداد وارو( سنڌ ايڪٽ  کً ايڪٽهن  (1) .1

2114 (The Sindh  Injured  Persons (Medical Aid 

Act) Act, 2014)  .چيو ويندو 

 .هً ايڪٽ پوري صوبً ۾ نافذ العمل هوندو (2)

 ( هً ايڪٽ فً الفور نافذ ٿيندو.3)

جً تناظر ۽ نفس مضمون جً منحرف نى هجً تى پوِء هن ايڪٽ  .2

 ڪن لفظن ۽ اصطالحن جو مطلب هن ريت هوندو.

( جو مطلب آهً اهو دوا درمل ڪندڙ ماڻوو، Doctor)الف( ڊاڪٽر )

 XXXII)1962جيڪو پاڪستان ميڊيڪل ائنڊ ڊينٽل ڪائونسل آرڊيننس، 

of 1962.ًمطابق رجسٽرڊ ٿيل هج ) 

 ( جو مطلب آهً تى سنڌ سرڪار.Government“ )گورنمينٽ”)ب( 

( جو مطلب آهً اها اسپتال جنون کً ايڪٽ Hospital“ )اسپتال”)ت( 

 پٽاندر پڌرو ڪيو ويو هجً. 7جً دفعى 

زخمً  ( جو مطلب آهً اهوInjured Person)“ زخمً ماڻوو”)ث( 

ماڻوو جيڪو ٽريفڪ حادثً، حملً يا ٻئً سبب ڪري زخمً ٿيو هجً 

 ۽ هن کً ترت عالج جً ضرورت هجً.

هن هن کً وقت   زخمً ماڻوو اسپتال آندو وڃً ٿو تى  جڏهن ڪو.  3
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وڃائڻ کانسواِء طبً امداد ڏنً ويندي ۽ ان الِء طبً قانونً رسمن 

(medical-legal formalities)  .ًکً اوليت نى ڏب 

 

 

اسپتال جً انچارج جً تحريري اجازت نامً کانسواِء ڪو بى پوليس . 4

جو ماڻوو يا آفيسر اسپتال اندر دوا درجمل وٺندڙ زخمًَء کً دوا ڪرائڻ 

 کان روڪً نى ٿو سگوً يا ان ۾ مداخلت ڪري نى ٿو سگوً. 

بشرطيڪ اها جاچ پڙتال پوليس کً اهڙي اجازت نى ڏنً ويندي، 

جً حوالً سان تمام ضروري هجً ۽ اها جاچ پڙتال بى اسپتال ۾ ڪئً 

 ويندي، جيستائين مريض عالج هيٺ آهً.

. انوًَء صورت ۾ جڏهن زخمًَء کً هنگامً عالج يا جراحًَء جً 5

ضرورت آهً تى ڊاڪٽر اهڙي دوا يا آپريشن ڪرڻ الِء زخمً جً مائٽن 

ڪندو. پر جيڪڏهن زخمًَء جا مائٽ موجود  جً اجازت جو انتظار نى

آهن تى پوِء اها ڳالوى اوليت ڏيڻ جوڙي هوندي تى انون مائٽن کان اجازت 

 ورتً وڃً.

 

منتقل ڪري نى ٿو سگوجً، ( زخمًَء کً ڪنون ٻئً اسپتال 1). 6

بشرطيڪ هو پاڻ ڀريو نى ٿيو آهً يا جنون اسپتال ۾ داخل آهً، اتً 

نمونً سان ٿً نى ٿو سگوً. واسطيدار ڊاڪٽر سندس گوربل عالج بوتر 

کً زخمًَء جً طبً صورتحال بابت ڪاغذ پٽ ٺاهً انوًَء ڊاڪٽر کً 

 زخمً عالج ڪرڻ گوري ٿو. نڏيڻا پوندا، جنون وٽا

جً روشنًَء ۾ زخمًَء بابت جيڪو طبً رڪارڊ  (1ذيلً دفعى ) (2)

تيار ڪيو ويندو، اهو ٻنوً اسپتالن ۾ موجود هوندو ۽ ٻنوً اسپتالن جا 

انچارج انوًَء ڳالوى جا ذميوار هوندا تى اهو رڪارڊ سالمتًَء سان 

 محفوظ ڪيو ويو آهً ۽ ان ۾ ڪا هيراڦيري نى ٿيندي.

نون تيستائين منتقل نى اهو خيال رکيو ويندو تى زخمً ٻئً اسپتال ڏا

هن سان ٻئً اسپتال پوچڻ تائين گڏ ڪيو ويندو، جيستائين ڊاڪٽر 

 ڪونوً.

سنڌ سرڪار پنونجً آفيشل گزيٽ ۾ پنونجً پڌرنامً  . 7

(Notification)  ذريعً انون  اسپتالن جً نشاندهً ڪندي جن ۾ داخل

ً طور موجود هونديون ۽ جن ۾ هنگامٿيندڙ مريضن الِء بسترا ۽ سوولتون 

 تً زخمين جو عالج ٿً سگوندو.

Injured persons to be 

treated on priority 

basis  
 

 

 

 مداخلت عدم جً پوليس

Non-Interference by 

the Police 

 

 

 
 

 جو نٽمائ۾  يسنڪ نڪ

 نى ضروري ٺڻو رضامندو

 .هوندو

Consent of relatives 

not required in certain 

cases. 

 
 

 منتقل اسپتال ئًٻ کً زخمًءَ 

 ڻرڪ

Shifting of an injured 

to another hospital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ويندو يوڪ اعالن جو اسپتال

Hospital to be notified 
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جيڪڏهن انون حدن ۾ ڪا اهڙي اسپتال نى هوندي تى سرڪاري يا 

“ ٻوراڙي وارو صحت مرڪز”ن قائم ڪيل اتً جو مقامً حڪومت طرفا

(Ruler health center)   ًجنون ۾ گوربل سوولتون هونديون، ان ک

سرڪاري پڌرائً ذريعً زخمًَء جً عالج جون هنڌ ڄاڻائً هن ايڪٽ 

 جون تقاضائون پوريون ڪيون وينديون.

( طبً امداد ۽ دوا درمل کانسواِء ڪو بى زخمً ماڻوو ڪنون بى 1. )8

 صورت ۾ ٿاڻً تً نى وٺً وڃً سگوبو.

ٻڌل هوندو تى زخمًَء کً هن  ( پوليس آفيسر انوًَء ڳالوى الءِ 2)

ايڪٽ جً روشنًَء ۾ اسپتال مان عالج مليو آهً ۽ ڪنون طبً قانونً 

 اڳ پوليس آفيسرٿيڻ کان   (Medical-legal Procedureڪارروائً )

جً زخم  ڪنون بى صورت ۾ ڊاڪٽر تً اثرانداز نى ٿيندو تى هو زخمًءَ 

 بابت ڪا پنونجً راِء ڏئً. 

همدرديَء جً بنياد تً ڪنون زخمًَء کً  انسانً. اهو ماڻوو جيڪو 9

اسپتال آڻً ٿو، خاص طور تً ٽريفڪ حادثً وارن ڪيسن ۾، هن کً 

حراسان نى ڪيو ويندو پر ان جو جائز احترام ڪيو ويندو ۽ زخمًَء جً 

مدد ڪرڻ تً سندس مڃتا ڪئً ويندي. هو پنونجً نالً، ايڊريس ۽ 

دو، ۽ ٽن ڏينون اندر پنونجً شناختً ٽيليفون نمبر لکرائڻ کانپوِء هليو وين

ڪارڊ جً ڪاپً فراهم ڪري ويندو، جيڪڏهن اها ان وقت هن سان گڏ 

نى آهً. هو اسپتال جً انچارج کً مطمئن ڪرڻ الِء ڪا ٻً ثابتً بى ڏئً 

 سگوً ٿً.

ڪنون زخمًَء کً اسپتال آڻڻ ڪنون قاعدي قانون هيٺ ڪا پابندي 

 اهڙي پڇا ڪري سگوجً ٿً. ڪانوً ۽ نى وري زخمً آڻيندڙ کان ڪا

بابت  (Medical-legal Procedureقانونً ڪارروائً ) -. طب11ً

عوام، معالجن ۽ پوليس کً ڄاڻ ڏيڻ الِء لڳاتار بيداريَء جً 

هالئً ويندي. اهڙا ۽ ان قسم جا  Awareness campaignتحريڪ

 پيغام ريڊيو، ٽً وي ۽ اخبارن ۾ بى هاليا ويندا. 

۾ رکيل گنجائش جً  يا هن کانپوِء ٺوندڙ قانون . جيڪو بى هن ايڪٽ11

جً سزا ملندي، . ان کً جيل جً مخالفت ڪندو يا ڀڃڪڙي ڪندو

جيڪا ٽن سالن تائين وڌائً سگوجً ٿً، يا هن تً ڏنڊ بى مڙهً سگوجً 

ٿو جيڪو ويون هزار روپين کان گوٽ نى هوندو، يا ٻئً ڏنڊ ۽ سزا پڻ ڏئً 

يڪا ڪنون ٻئً نافذ ٿيل قانون هيٺ سگوجن ٿيون، يا اڃا ڪا ٻً سزا ج

 ٿً سگوً ٿً.

 

 

 
 

 نى تً ًڻاٿ کً ووءَ ڻما زخمً

 بوڃو ًٺو

Injured person not to 

be taken to a Police 

Station. 

 

 
 

 اسپتال کً ووءَ ڻما زخمً

 يوڪ نى حراسان کً ڙيندڻآ

 ويندو

Person bringing the 

injured person to 

hospital not be 

harassed 

 

 

 

 
 

 ڪتحري جً رتاڳجا

Awareness campaign 

 

 
 ڏنڊ 

Penalty 
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هن صورت ۾ جڏهن ڪنون تً ڏنڊ وڌو ويندو تى ان مان اڌ رقم 

 ازالً طور زخمًَء يا ان جً وارثن کً ڏنً ويندي.

ڪورٽ، پاڪستان ميڊيڪل اينڊ ڊينٽل ڪائونسل آرڊيننس 

هيٺ قائم ڪيل پاڪستان ميڊيڪل اينڊ ڊينٽل  1962مجريى  XXXIIنمبر

نسل کً حڪم ڏئً سگوً ٿً تى اهڙي ڊاڪٽر جً رجسٽريشن ختم ڪائو

(Cancel) .ًڪري ڇڏي، جنون کً ڪورٽ ڏوهً قرار ڏنو آه 

ان وقت عدالتً ( ڪا بى ڪورٽ هن ايڪٽ هيٺ ڪنون ڏوهى تً 1. )12

ڪارروائً ڪري نى ٿً سگوجً، جيستائين  وٽس ڪا لکت ۾ اهڙي 

ار سرڪار طرفان درخواست نى ٿً پوچً، جيڪا ڪنون ذميوار عملد

 هجً.  وئً پيش نى ڪئً

( هيٺ اهڙن بااختيار 1( حڪومت هن ايڪٽ جً ذيلً دفعى )2)

عملدارن کً، هن ايڪٽ جً الڳو ٿيڻ کانپوِء ٽيون ڏينون اندر ظاهر 

(notify)  .ڪندي 

بى وقت . سرڪار، هن ايڪٽ جً مقصدن حاصل ڪرڻ الِء وقت 13

پوليس عملدار خالف انون هدايتون ڏيندي ۽ ڪوتاهً ڪندڙ ڊاڪٽر يا 

تً انتقامً قدم کنيو ويندو، ان کانسواِء هن  هدايتن جً برخالف وڃڻ

 هيٺ هنن کً سزا ڏنً ويندي. 13ايڪٽ جً دفعى 

. هن ايڪٽ جً مقصدن حاصل ڪرڻ الِء حڪومت قاعدا جوڙي 14

 سگوندي.

 
 

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

 ۾ استعمال نٿو ڪري سگوجً.جيڪو ڪورٽ 

 

 

 
 
 

 ڪيسن بابت عدالتً اختيار.

Cognizance of cases 

 

 
 

 هدايتون

Instructions 

 

 
 قاعدن ٺاهڻ جو اختيار

Power to make rules 

 

 


