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 9992ىخطيَ  Iغٍڌ ايڪٽ ٌيتط 

SINDH ACT NO.I OF 1992 

 حي „فيع حي اؾهيٰ ىرتػب ۾ ـّةي غٍڌ

 9999 ايڪٽۿ حّ كيال

THE ESTABLISHMENT OF THE 

OFFICE OF OMBUDSMAN FOR THE 

PROVINCE OF SINDH ACT, 1991 

 ]9992حٍّري  23[

حي „فيع  ىرتػب اؾهيٰـّةائي ايڪٽ حًٍِ ذريؿي 

 كائو ڪئي هيٍصي.

حي ىلطري ضطهري ٿي پئي  ىرتػب اؾهيٰـّةائي تَ حيئً 

ي ڪيم حيئً ڪًٍِ ؽشؿ غام ةصاٌتؼاىي ذريؿ„ُيۿ 

ٌااٌفافي حّ پتّ نڳائيۿ حاچ پڏتاك ڪطيۿ درغتگي ڪطي 

 ۽ ذم ڪطي غگِخي؛

 ام کي ًُ ريت ؾيم ۾ „ٌصه هيٍصه:

حي  ىرتػب اؾهيٰغٍڌ ـّةي ۾ کي ( ًُ ايڪٽ 9)  .9

 غڎيّ هيٍصه. 9999„فيع حي كيال حّ ايڪٽۿ 

پّري ـّةي غٍڌ تائيً تّثيق ڪئي ًُ حي ( 2) 

 هيٍصي.

 کام الڳّ ٿيٍصه. 9999„گػٽ  94۽ ( ُي فّري ظّر 3)

ًُ ايڪٽ ۾ حيػتائيً ڪخَِ ىضيّم ۽ ىفِّل حي  .2

 ىتضاد ٌَ ُخيۿ تيػتائيً:

ىعهب کاتّۿ ڪييؾً يا ـّةائي ذڪّىت ” ايخٍػي( “9)
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ىت حي اٌتؼال „فيع  يا كاٌٌّي ڪارپّريؾً يا ذڪّحي 

كائو ڪيم ٻيّ ڪّ ادارهۿ پط حًٍِ ۾ ُاِء ڪّرٽ ُيٺ يا 

 ؽاىم ٌَ ٌُّصي؛

 ۾ ؽاىم „ُي:” ةصاٌتؼاىي( “2)

(i) ستو ڪطڻ يا ڪطڻ حّ كصلۿ ۿ تخّيظۿ ُڪ فيفهّۿ ؾيم

 حيڪّ:

(a) كاٌّمۿ كاؾصم يا ضاةعً غام ٽڪطاَء ۾ „ُي يا كائو ڪو

۽ ظطيليڪار کام ىشتهف „ُيۿ حيػتائيً اُا ةِتط يا 

 ٌَ ُخي؛ يا ڪارگط ىلفصم الِء

(b)  ڎاڍ يا ضص تي كائو رُي غهعيّم هرحائڻ يا غيط ىؿلّكۿ

 ةي اٌفافيۿ تؿفبۿ ڎاڍ ۽ پطىاريت ۽ ىتڀيص؛

(c) اڻ الڳاپيم ةٍياد تي؛ يا 

(d)  استيارم ۾ ىصاسهت يا ٌاڪاىي يا ايئً ڪطڻ کام

يا غيط ىٍاغب كصىً الِءۿ حِڏهڪ رؽّتۿ  ةصؾٍّاماٌڪارۿ 

 ةصؾٍّاٌيۿ ىً پػٍصيۿ اكطةاپطهري ۽  اٌتؼاىي زيادتيّم؛ ۽

(ii)  ڪو يا فطض ۽ ذىيّاريّم ٌڀائڻ ۾ ٌؼطاٌصاز ڪطڻۿ

 ڌيام ٌَ ڎيڻۿ ڄاڻي هاڻي ديط ڪطڻۿ ٌااُهي ۽ دنچػپي ٌَ هٺڻ؛

 حي „فيع؛ ىرتػب اؾهيٰىعهب ” „فيع( “3)

ترت ـّةي غٍڌ الِء  3ىعهب دفؿَ ” ىرتػب اؾهيٰ( “4)

 ؛ىرتػب اؾهيٰىلطر ڪيم 

ىعهب ًُ ايڪٽ ترت حّڏيم كاؾصم ” ةيام ڪيم( “5)

 ىّحب ةيام ڪيم؛

ڪاري ىالزل حيئً ىعهب غط” غطڪاري ىالزل“( 6)

۾ ةيام ڪيم  29حي دفؿَ  9861ڊۿ پاڪػتام پيٍم ڪّ

هزيطۿ ـالذڪارۿ پارنياىيٍٽطي  „ُي ۽ حًٍِ ۾ ؽاىم „ُي
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طي ۽ چيف ايگظيڪيّٽّۿ ڊائطيڪٽط يا ٻيّ ڪّ غيڪطيٽ

 ؾيهصار يا ىالزل يا ايخٍػي حّ ىييتط؛ ۽

۽  ڪو ڪار ُالئيٍصڏىعهب ىالزل ۽ „فيع حّ ” ؾيهّ( “7)

حًٍِ ۾ ؽاىم „ًُ ىلطر ڪيم ؾيهي حا ىييتطۿ 

نَِ هچڏ ۾ ايٍصڏ يا راةعّ ڪٍػهٽٍٽعۿ ـالذڪارۿ ةيهفۿ 

 „فيػط ۽ ىاُط. رکٍصڏ 

ٌُّصهۿ حيڪّ  ىرتػب اؾهيٰـّةي غٍڌ الِء ُڪ ( 9. )3

 گّرٌط ظطفام ىلطر ڪيّ هيٍصه.

گّرٌط حي  ىرتػب اؾهيٰ(„فيع غٍڀانڻ کام اڳ 2)

غاىِّم ذهف کڻصهۿ اُڏيَء ريت حيئً ًُ ايڪٽ حي 

 پِطيً ؽيڊهك ۾ ڄاڻايّ هيّ ُخي.

غيّرم ىؿاىهً ۾ پٍٍِخا ڪو غطاٌخال  ىرتػب اؾهٰي( 3)

ؽطافت غام ۽ „زاداڻي ڎيٍصه ۽ غٺي ٌيٌّيۿ ايياٌصاري غامۿ 

استيار اغتؿياك ڪٍصه؛ ۽ ـّةي ۾  اٌتؼاىيٌيٌّي پٍٍِخا 

حي ىاترت  ىرتػب اؾهٰياٿارٽيظ ايگظيڪيّٽّ غيّريّم 

 ڪو ڪٍصيّم.

چئً غانً الِء ؾِصه غٍڀانيٍصه ۽ ىصي  ىرتػب اؾهٰي( 9. )4

ظّر ٻيِط ىلطري  ىرتػب اؾهيٰ۾ هاڌ يا ڪًٍِ ةَ ـّرت ۾ 

 الِء اُم ٌَ ٌُّصه.

 درسّاغت ذريؿي گّرٌط کي ُٿ نکت ىرتػب اؾهيٰ( 2)

 ؾِصي تام اغتؿيفيٰ اىاڻي غگِي ٿّ.

 ٌَ ڪٍصه: ىرتػب اؾهيٰ( 9. )5

(a)  هاره ٻيّ ؾِصه ىٍافؿي ڪّ پاڪػتام حي ىالزىت ۾ ٌَ

 رکٍصه؛ يا

(b)  ّڪا ٻي ذيثيت رکڻ حًٍِ حي سصىتً ؾيّض ىؿاهض
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 ىهٍصه ُخي.

ؾِصه ڇڎڻ حي ٻً غانً تائيً  ىرتػب اؾهيٰ( 2)

پاڪػتام حي ىالزىت ۾ ىٍافؿي هاري ڪا „فيع ٌَ رکٍصه ؛ 

دهر ۽ ام کاٌپِّء ٻً غانً تائيً هاري ٌَ ئي „فيع حي ىصي 

تهي يا ڪًٍِ نّڪم ةاڊي  ۾ پارنياىيٍٽ يا ـّةائي اغيي

ىييتط ظّر چٌّڊ الِء اُم ٌُّصه يا ڪًٍِ غياغي غطگطىي ۾ 

 ذفّ ٌَ هٺي غگٍِصه.

االئٌّػظ ۽ ىطاؾتّم ۽  کي اُڏي پگِارۿ ىرتػب اؾهيٰ( 9. )6

حيئً ىالزىت حي ٻي ؽطظً ۽ ضاةعً حّ ذلصار ٌُّصهۿ 

حي „فيع  ىرتػب اؾهيٰگّرٌط ظئي ڪطي ۽ اُي ؽطط 

 تتصيم ٌَ ڪطي غگِتا. محي ىصي دهرا

پٍٍِخي ؾِصي تام گّرٌط ظطفام  ىرتػب اؾهيٰ( 2)

ةصدياٌتي يا پٍٍِخّم „فيع حّم ذىيّاريّم ةِتط ٌيٌّي ٌَ 

ٌڀائڻ حي ةٍياد تي يا ظتي يا ذٍُي ىؿضهري حي ةٍياد تي 

 ُٽائي غگِتّ.

 الئقحيڪڎًُ غيخِي تَ اُّ  ىرتػب اؾهيٰةؾطظيڪ 

„ُي ۽ غٺي ٌيٌّي ذىيّاريّم ٌڀائي غگِي ٿّ تَ اُّ غپطيو 

حڊيؾم ڪائٌّػم „ڎه کهيم ڪچِطي حي درسّاغت ڎئي 

غگِي ٿّ ۽ حيڪڎًُ اُڏي درسّاغت ىهڻ حي ٽيًِ 

اغت ّسدرڎيًٍِ اٌصر اُڏي ٻڌڻي ٌَ ٿي ڪّٺائي هڃي يا 

 تَغّر ُيٺ ٌَ ٿي „ٌصي هڃي ىهڻ حي ٌّي ڎيًٍِ اٌصر 

غيّريً ذىيّاريّم کام „حّ ٿي هيٍصهۿ اُڏي  ىرتػب اؾهيٰ

ڇڎڻ حّ فيفهّ ه پٍٍِخّ ؾِص ىرتػب اؾهيٰـّرتراك ۾ۿ 

۽ ام کي اُي غيّريّم ىطاؾتّم ۽ فاؾصا  ڪطي غگِي ٿّ

 غٍصس پّري ىصي الِء ڎٌا هيٍصا.

to hold any other 

office of profit, 

etc 
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( حي ؽطظيَ 2ذيهي دفؿَ ) ىرتػب اؾهيٰحيڪڎًُ ( 3)

 ةيام ترت درسّاغت ڎئي ٿّ تَۿ اُّ ًُ ايڪٽ ترت

پٍٍِخا ڪو غطاٌخال ٌَ ڎيٍصهۿ حيػتائيً غپطيو حڊيؾم 

 ڪائٌّػم حي „ڎه ٻڌڻي ٌَ ٿي ٿئي.

( ةصؾٍّاٌي حي ةٍياد تي پٍٍِخي ؾِصي تام ُٽايم 4)

ي ڪًٍِ ةَ ىالزىت ۾ ىٍافؿي پاڪػتام ح ىرتػب اؾهيٰ

فيع الِء يا پارنياىيٍٽ يا ـّةائي اغييتهي يا ڪًٍِ هاري „

 ڊ الِء اُم ٌَ ٌُّصه.نّڪم ةاڊي حي ىييتط ظّر چٌّ

ساني ٿئي حّ ؾِصه  ىرتػب اؾهيٰڪًٍِ ةَ هكت حڎًُ . 7

 غيط ذاضط „ُي يا ڪًٍِ غتب حي ىرتػب اؾهيٰٿيۿ يا 

ق ٌاُي تَ گّرٌط هكتي ڪطي پٍٍِخّم ذىيّاريّم ٌڀائڻ الئ

 ىلطر ڪطي غگِي ٿّ. ىرتػب اؾهيٰ

۾  21ؾيهي حا ىييتطۿ غّاِء اًٌِ حي حيڪي دفؿَ ( 9. )8

ڄاڻايا هيا „ًُ يا اُّ درحّ حيڪّ گّرٌط ظطفام نکت ۾ 

حي  ىرتػب اؾهيٰذڪو ۾ ڄاڻايم هيّ „ُيۿ گّرٌط ظطفام 

 ىؾاهرت غام ىلطر ڪيا هيٍصا.

حا ىييتط ىلطر ڪطڻ الِء ۽ اُڏي ىلطري الِء اًٌِ  ؾيهي( 2)

غام الڳاپيم ىؿاىهً الِء  نياكتًحي ڀطتي حي ظطيلً الِء 

ـّةائي پتهڪ غطهس ڪييؾً غام ىؾاهرت ڪطڻ 

 ضطهري ٌَ ٌُّصه.

حي ىييتطم کي اُڏي پگِارۿ االئٌّػظ ۽ ىالزىت ؾيهي ( 3)

حا ؽطط ۽ ضاةعا ڎٌا هيٍصاۿ حيڪي پگِارۿ االئٌّػظ ۽ 

ىالزىت حي ؽطظً ۽ ضاةعً ةاةت ةيام ڪيا هيا هڃً 

ةٍيادي پي م ئي اُڏحيڪي ام هكت ـّةائي ذڪّىت حي 

 اغڪيهظ ۾ ڪو ڪٍصڏ ىالزىً کي ڎٌا هيٍصا ٌُّصا.
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( ۾ ڄاڻايم 9کام اڳ ذيهي دفؿَ ) ڪو ؽطهع( „فيع ۾ 4)

حي غاىِّم ًُ ايڪٽ  ىرتػب اؾهيٰاغٽاف حّ ىييتط 

 حي ٻئي ؽيڊهك ۾ ظئي ڪيم ظطيلي ىّحب ذهف کڻٍصه.

ڪًٍِ ىتاثط ؽشؿ حي ؽڪايت  ىرتػب اؾهيٰ( 9. )9

ةائي اغييتهي ظطفام رحّع ڪطڻ تيۿ تيۿ گّرٌط يا ـّ

غپطيو ڪّرٽ يا ُاِء ڪّرٽ ظطفام ڪًٍِ ڪاررهائي 

دهرام ترطڪ تي يا پٍٍِخي پاڻيطاده ترطڪ تي ةصؾٍّاٌي 

حي انظال تي ڪًٍِ ايخٍػي حي ذفي يا ام حي ڪً 

 ؾيهصارم يا ىالزىً کام ڪا پڇا ڳاڇا ڪطي غگِي ٿّ:

کي ُيٺيً ىؿاىهً ىام ڪًٍِ ةَ  ىرتػب اؾهيٰةؾطظيڪ 

 ىؿاىهي ۾ پڇا ڳاڇا ڪطڻ حّ  ڪّ دائطن استيار ٌَ ٌُّصه:

(a) ؾصانت حي ىخاز استيار يا حڊيؾم ٽطةيّك يا پاڪػتام

تي  ۿ ريفطٌع يا ىّؽً۾ ةّرڊ ۾ ؽڪايت ىهڻ هاري تاريز

 ٻڌڻي ُيٺ „ًُ؛ يا

(b) پاڪػتام حي پطڎيِي ىؿاىهً غام الڳاپيم „ًُ يا

ڪًٍِ پطڎيِي رياغت يا ذڪّىت غام پاڪػتام حي 

 ڪارهٍُّار غام الڳاپيم „ُي؛ يا

(c)  پاڪػتام حي دفاع غام ڳٍڍيم يا الڳاپيم „ُي يا ام

غام الڳاپيم ىؿاىهي غامۿ يا پاڪػتام حي ىهٽطيۿ ٌيّك يا 

ايئط فّرغظ غام الڳاپيم „ُيۿ يا ىؿاىهّ حيڪّ اًٌِ فّرغظ 

 غام الڳاپيم „ُي.

( حي ىتضاد ٌَ „ُيۿ 9هي دفؿَ )( حيػتائيً ڪخَِ ذي2)

حاچ الِء ڪا ؽڪايت كتّك ٌَ ڪٍصه  ىرتػب اؾهٰي 

ڪًٍِ غطڪاري ىالزل ظطفام يا ڪو ڪٍصڏ ظطفام 

ڪو ُّ پاڻ ايخٍػي غام الڳاپيم ىؿاىهً الِء حًٍِ ۾ 
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ىالزىت ڪو ڪيّ ُخيۿ حتي غٍصس ڪطي رُيّ ُخيۿ 

 دهرام اتي کيع ذاتي ٌلفامۿ ڎک ىهيّ ُخي.

( ًُ ايڪٽ حا ىلفص ذاـم ڪطڻ الِءۿ ساص ظّر تي 3)

ؾيهً يا ٌااٌفافي حا ةٍيادي غتب ڄاڻڻ الِء  ةصؾٍّام

اغٽڊيظ يا ترليق ڪطائي غگِي ٿّ ۽ اًٌِ ىرتػب اؾهيٰ 

 الِء ساص تخّيظهم ڎئي غگِي ٿّ.ساتيي حي 

(ىرتػب اؾهيٰ حي „فيع حي ىک غيٽ ڪطاچي ۾ 3)

كائو ڪطي غگِي ٌُّصيۿ پط حتي چاُي ريخٍم „فيػّم 

 ٿّ.

ؽڪايت پڪي تفصيق يا كػو تي ڪئي هيٍصي ( 9. )91

۽ ىتاثط ؽشؿ ظطفام ىرتػب اؾهيٰ ڎاًٌِ نکت ۾ۿ يا ام 

حي هفات حي ـّرت ۾ۿ ام حي ٌيائٍصي ظطفام ۽ ُٿّم ُٿ 

„فيع ۾ پِچائي هيٍصي يا ىرتػب اؾهيٰ کي ذاتي ظّر ڎٌي 

 ظطيلي غام „فيع تائيً پِچائيهيٍصي يا ڪًٍِ ٻئي 

 هيٍصي.

ڪا ةَ اڻڄاتم يا فطضي ٌاني غام نکيم ؽڪايت غّر ( 2)

 ُيٺ ٌَ „ٌصي هيٍصي.

 ٿيڻىؿاىهي حي ؽڪايت ىتاثط ؽشؿ پارام ىتاثط ( 3)

هاري ڎيًٍِ کام ٽي ىِيًٍ کام پِّء ٌَ ُخيۿ پط ىرتػب 

اؾهيٰ ڪًٍِ ىؿاىهي حي غهػهي ۾ حيڪڎًُ اُّ غيخِي 

هكت هاري اٌِيَء ؽطط کي ٌؼطاٌصاز تَ ساص ذانتّم „ًُ تَ 

 ؽڪايت تي حاچ ڪطائي غگِي ٿّ.ڪطي 

حتي ىرتػب اؾهيٰ حاچ ڪطائڻ چاُي الڳاپيم ( 4)

ايخٍػي حي ىک ؾيهصار کي ُصايت حاري ڪٍصهۿ ۽ 

ڪًٍِ ٻئي ؽشؿ کي حيڪّ ؽڪايت ۾ انظال ُيٺ „ُي 
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ۿ يا ةااستياريا ؽڪايت ڪيم سالف كصل کڻڻ الِء ةااثطار 

يم انظاىً تي ٌّٽيع حاري ڪٍصهۿ ةؾيّك ؽڪايت ۾ ڄاڻا

 تطديص حي؛

ةؾطظيڪ ىرتػب اؾهيٰ حاچ حاري رکٍصه حيڪڎًُ 

ّاب هـّك ٿيّ اُڏي الڳاپيم ؾيهصار ظطفام ٌّٽيع تي ح

شؿ پارام ٌّٽيع ىهڻ حي ٽيًِ ٌُّصه يا ڪًٍِ ٻئي ؽ

ڎيًٍِ اٌصر يا اُڏي ؾطـي دهرام حيڪّ ىرتػب اؾهيٰ 

 ظطفام ڎٌّ هيّ ُخي.

حاچ ٌخي ظّر ڪطائي هيٍصيۿ پط ىرتػب اؾهيٰ ُط ( 5)

اُڏي ظطيلي ڪطائي غگِي ٿّ حيئً اُّ اُڏي حاچ الِء 

ضطهري غيخِي ۽ اُّ اُڏي ؽشؿ کام ىؿهّىات ذاـم 

ڪطي غگِي ٿّ ۽ اُڏي ظطيلي حيئً اُّ اُڏي ىؿاىهي الِء 

 ىٍاغب غيخِي.

( ڪّ ؽشؿ ذاتي ظّر يا غٍصس ٌيائٍصه ىرتػب اؾهيٰ 6)

 گِي ٿّ.„ڎه پيؼ ٿي غ

( ىرتػب اؾهيٰ ًُ ايڪٽ ترت حّڏيم كاؾصم ىّحب 7)

ڪًٍِ ؽشؿ حا سطچ کڻي غگِي ٿّ يا االئٌّػظ ڎئي 

غگِي ٿّ حيڪّ حاچ حي ىلفص الِء ىؿهّىات فطاُو 

 ڪطي.

( ڪًٍِ حاچ حي ڪاررهائي الڳاپيم ايخٍػي ظطفام 8)

کٍيم ڪًٍِ كصل تي اثطاٌصاز ٌَ ٿيٍصيۿ يا ڪًٍِ ايخٍػي 

ذىيّاري تي ڪًٍِ هڌيڪ كصل کڻڻ الِء حا حي استيار حا 

 حاچ حي غهػهي ۾ ڪًٍِ ىؿاىهي تي هڌيڪ كصل کڻڻ الِء.

ًُ ايڪٽ ترت حاچ حي ىلفص الِء ىرتػب اؾهيٰ ( 9)

الڳاپيم ايخٍػي حي ڪًٍِ ؾيهصار يا ىييتط کام ڪا 
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ىؿهّىات ظهب ڪطي غگِي ٿّ  يا ڪّ دغتاهيظ ظهب 

ڪطي غگِي ٿّ حيڪّ ىرتػب اؾهيٰ حي سياك ۾ حاچ 

حي غهػهي ۾ الڳاپيم ۽ ىصدگار „ُي ۽ اُڏي حاچ حي 

ىلفص الِء ڪا ىؿهّىات يا دغتاهيظ ػاُط ڪطڻ حي غهػهي 

 خِّ رکڻ حي ڪا گِطج ٌَ ٌُّصي:ڳ۾ ام کي 

راز ُئڻ حي ىهڪي ةؾطظيڪ گّرٌط پٍٍِخي ـّاةصيص تي 

ةٍياد تي ڪا ىؿهّىات يا دغتاهيظ ڳخِّ رکڻ حي احازت 

 ڎئي غگِي ٿّ.

ام ـّرت ۾ حتي ىرتػب اؾهيٰ حاچ ٌَ ڪطائڻ ( 91)

چاُيۿ اُّ ؽڪايت ڪٍصڏ کي حاچ ٌَ ڪطائڻ ةاةت غتتً 

 حّ اغٽيٽييٍٽ ىّڪهيٍصه.

( ةؾطظيڪ ًُ ايڪٽ ىّحبۿ ىرتػب اؾهيٰ 99)

 غطاٌخال ڎيٍصه.ڪارهٍُّار ۽ ڪو ًُ ايڪٽ ترت 

حيڪڎًُ ڪّ ىؿاىهّ پاڻيطاده ترطڪ تي غّر ( 9. )99

ُيٺ „ڻڻ کاٌپِّء يا ؽڪايت تي يا گّرٌط ظطفام رحّع 

ڪطڻ تي يا ـّةائي اغييتهي ظطفام رحّع ڪطڻ تيۿ يا 

غپطيو ڪّرٽ يا ُاِء ڪّرٽ ظطفام ترطڪ هٺڻ تيۿ 

حيئً ةَ ىؿاىهّ ُخيۿ ىرتػب اؾهٰي حيڪڎًُ ام سياك 

ُّ الڳاپيم ايخٍػي ي تَ ىؿاىهّ ةصؾٍّاٌي حّ „ُي تَ حّ „ُ

کي پٍٍِخي ٌتيخً کام „گاَُ ڪٍصه پط ام حي رهؽٍيَء ۾ 

 ايخٍػي يا اداره:

(a) ىؿاىهي کي هڌيڪ غّر ُيٺ „ڻيٍصه؛ 

(b)  ۿ تخّيظۿ كصل يا ستو ڪطڻ کي ظطيلَ ڪارفيفهيۿ

 تطتيب ڎيٍصه يا رد ڪٍصه؛

(c)  كصل يا فيفهي کي هڌيڪ هاضد „يم غّاك ُيٺ
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 ڪٍصه؛

(d)  ڪًٍِ ايخٍػي حي ڪًٍِ غطڪاري ىالزل سالف

 الڳاپيم كاًٌٌّ ترت اٌتؼاىي ڪاررهائي ڪٍصه؛

(e) ڄاڻايم هكت اٌصر ىؿاىهي يا ڪيع کي ٌيڪاك ڪٍصه؛ 

(f)  ىشفّص هكت دهرام ايخٍػي حي ڪو ۽

ڪارڪطدگي کي ةِتط ةڻائڻ الِء پٍٍِخي ٌتيخً ۽ تخّيظم 

 کڻڻ؛ تي كصل

(g)  هڌيڪ كصل ٌؾاٌصي ڪطايم تي ىرتػب اؾهيٰ ظطفام

 کڻڻ.

ىرتػب اؾهيٰ ظطفام ايخٍػي اُڏي هكت دهرام حيڪّ ( 2)

ڄاڻايّ هيّ ُخيۿ کيع ام حي ُصايتً تي کٍيم كصل ةاةت 

تي ؾيم ٌَ ڪطڻ ُصايتً „گاَُ ڪطي غگِي ٿي يا غاڳيً 

 حي غتتً کام „گاَُ ڪطي غگِي ٿي.

ڪًٍِ ىؿاىهي ۾ حتي ىرتػب اؾهيٰ غّر ڪيّ ُخي ( 3)

يا حاچ ڪئي ُخيۿ ڪًٍِ ؽڪايت تي يا گّرٌط ظطفام 

رحّع ڪطڻ تي يا ـّةائي اغييتهي ظطفام رحّع ڪطڻ تي 

يا غپطيو ڪّرٽ يا ُاِء ڪّرٽ ظطفام ترطڪ هٺڻ تي تَ 

( 2ىرتػب اؾهيٰ ايخٍػي ظطفام ؽڪايت تي ذيهي دفؿَ )

ً ىؿاىهّ ُخيۿ گّرٌطۿ حّ ٌلم حيئاظالع ترت ىهيم 

ـّةائي اغييتهيۿ غپطيو ڪّرٽ يا ُاِء ڪّرٽ ڎاًٌِ 

 اىاڻي غگِي ٿّ.

( حيڪڎًُ حاچ کاٌپِّء ىرتػب اؾهيٰ کي هاضد ٿئي ٿّ 4)

تَ ةصؾٍّاٌي حي غهػهي ۾ ىتاثط ؽشؿ غام ٌااٌفافي ٌَ 

حي تالفي ٌَ ٿي „ُي يا ٌَ ٿيٍصي تَ اُّ ٿي „ُي ۽ ٌااٌفافي 

ىؿاىهي ةاةت ساص رپّرٽ  حيڪڎًُ ىٍاغب غيخِيۿ
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 گّرٌط حي غاىِّم پيؼ ڪطي غگِي ٿّ.

( حيڪڎًُ الڳاپيم ايخٍػي ىرتػب اؾهيٰ حي 5)

تخّيظم تي ؾيم ٌَ ڪطي يا ىرتػب اؾهٰي کي ؾيم در„ىص 

ٌَ ڪطڻ ةاةت ىعيئً ڪٍصڏ غتب ٌَ ڎئي تَ ام غام 

ىًٍِ ڎٌّ هيٍصه ۽ ام غام  هاٌگط” تخّيظم تي ؾيم ٌَ ٿيڻ“

 ُيٺيً ريت هرتاُء ڪيّ هيٍصه.

حيڪڎًُ ڪًٍِ ايخٍػي ۾ غطڪاري ىالزل ( 9. )92

ىرتػب اؾهيٰ ظطفام ڎٌم ” تخّيظم تي ؾيم ٌَ ٿئي“ظطفام 

تخّيظم تي ؾيم در„ىص حي غهػهي ۾ تَ ىرتػب اؾهيٰ اُّ 

ام ىؿاىهي تي گّرٌط غام رحّع ڪطي غگِي ٿّۿ حيڪّ 

۾ۿ ايخٍػي کي تخّيظم تي ؾيم در„ىص  پٍٍِخي ـّاةصيص

الِء ُصايت ڪطي غگِي ٿّ ۽ ام غهػهي ۾ ىرتػب اؾهيٰ 

 کي „گاَُ ڪٍصه.

حي ُط ڀيطي ىرتػب اؾهيٰ ” تخّيظم تي ؾيم ٌَ ٿيڻ“( 2)

 يظطفام ُڪ رپّرٽ ذاتي فائيم حّ ذفّ ةڻخٍصي يا ةٍياد

يم ٌَ ڪٍصڏ غطڪاري ىالزل حي ڪيطيڪٽط ؾتي ظّر 

 ي:رهك حّ ذفّ ةڻخٍص

ةؾطظيڪ الڳاپيم غطڪاري ىالزل کي ام ىؿاىهي حي 

 غهػهي ۾ ٻڌڻ حّ ىّكؿّ فطاُو ڪيّ هيٍصه.

. حتي ڇٍڊ ڇاڻ يا حاچ دهرام يا ام کاٌپِّءۿ ىرتػب 93

( ۾ 9حي ذيهي دفؿَ ) 9اؾهيٰ ىعيئً „ُي تَ ڪّ ؽشؿ دفؿَ 

ڄاڻايم انظاىً ترت ڎهُي „ُي تَ ىرتػب اؾهٰي ىؿاىهّ 

ىشفّص درغتگي يا اٌتؼاىي ڪاررهائيۿ يا ٻٍِي 

درغتگي ۽ اٌتؼاىي ڪاررهائي الِء الڳاپيم اٿارٽي ڎاًٌِ 

ٿّ ۽ ڄاڻايم اٿارٽي كصل کڻڻ حي ةاري ۾ ٽيًِ  اىاڻي غگِي 
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ڎيًٍِ حي اٌصر ىرتػب اؾهيٰ کي „گاَُ ڪٍصيۿ 

حيڪڎًُ ام ؾطـي دهرام ڪا ىؿهّىات ٌَ ىهي تَ 

ىرتػب اؾهيٰ اُّ ىؿاىهّ گّرٌط حي ڄاڻ ۾ „ڻيٍصهۿ اُڏي 

 كصل الِء حيئً اُّ ىٍاغب غيخِي.

ىرتػب اؾهيٰ ًُ ُيٺيً ىؿاىهً حي غهػهي ۾ ( 9. )94

يڪٽ حي ىلفصم الِء غاڳيا استيار رکٍصه حيڪي ڪّڊ ا

ترت غّك ڪّرٽ کي ذاـم „ًُۿ  9918„ف پطهغيجۿ 

 يؿٍي:

(a)  ڪًٍِ ؽشؿ کي غيً اىاڻڻ يا ذاضطي الِء پاةٍص

 ةڻائڻ يا كػو تي پڇا ڳاڇا ڪطڻ؛

(b) دغتاهيظ پيؼ ڪطڻ الِء ىختّر ڪطڻ؛ 

(c) كػو ٌاىً تي ؽاُصي هٺڻ؛ ۽ 

(d) .ؽاُصيً حي حاچ الِء ڪييؾً حاري ڪطڻ 

ً يا اؾهيٰ کي ڪًٍِ ةَ ؽشؿ کي اُڏم ٌلعتػب ىر( 2)

ىؿاىهً تي ىؿهّىات ڎيڻ الِء ظهب ڪطڻ حّ استيار ٌُّصهۿ 

حً ىرتػب اؾهيٰ حي سياك ۾ اُا ڇٍڊ ڇاڻ يا حاچ حي 

 ىؿاىهي الِء ىصدگار يا الڳاپيم ٿي غگِي ٿي.

ر ًُ ايڪٽ حي ( ۾ ڄاڻايم استيا9( ذيهي دفؿَ )3)

 گٍخائؾً ىّحب ڇٍڊ ڇاڻ يا حاچ ڪطڻ حي غهػهي ۾

ىرتػب اؾهيٰ يا ام غهػهي ۾ ىرتػب اؾهيٰ ظطفام نکت ۾ 

 ةااستيار ةڻايم ڪًٍِ ؽشؿ ظطفام اغتؿياك ڪيا هيٍصا.

حي  9( حتي ىرتػب اؾهيٰ ٌتيخي تي پِچي ٿّ تَ دفؿَ 4)

ۿ غيط غٍخيصن ( ترت ڪيم ؽڪايت ڪّڏي9ذيهي دفؿَ )

ام ؽڪايت تي ڎٌڊ رکي غگِي ٿّ؛ ۽  „ُي تَ ڎياريٍصڏيا چڏ 

اُڏي هاٌگط ؽڪايت ڪٍصڏ کام نيٍڊ رهيٍيّ حي رُتً 
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 ركو يا ادائگي هـّني الئق ٌُّصي.

ةؾطظيڪ ذيهي دفؿَ ترت ادائگي ىتاثط ؽشؿ کي غّك ۽ 

 ڪطىٍم ىصد ذاـم ڪطڻ کام ىٍؽ ٌَ ڪٍصي.

( حيڪڎًُ ڪا ايخٍػيۿ غطڪاري ىالزل يا ٻيّ ؾيهّ 5)

ايت تي ؾيم در„ىص ڪطڻ ۾ ٌاڪال ىرتػب اؾهيٰ حي ُص

ٻيا كصل کڻڻ غام گڎ ام ۽ ٿّۿ اُّ ًُ ايڪٽ ترت  ٿئي

ىاڻِّ حًٍِ ىرتػب اؾهيٰ حي ُصايت تي ؾيم ٌاُي ڪيّۿ 

الڳاپيم ىٍاغب ام سالف اٌتؼاىي كصل کڻڻ الِء ىؿاىهّ 

 اٿارٽي ڎاًٌِ اىاڻي غگِي ٿّ.

الِء حّڳّ  ( حيڪڎًُ ىرتػب اؾهيٰ کي اُّ غيخِڻ6)

غتب ىّحّد „ُي تَ ڪًٍِ غطڪاري ىالزل يا ڪًٍِ ٻئي 

ڪو ڪٍصڏ اُڏي ٌيٌّي غام ڪّ كصل کٍيّ „ُي حًٍِ 

ڪطي ُّ پٍٍِخي سالف ُهٍصڏ ڪًٍِ ڎهَُ يا اٌتؼاىي 

„ُي تَ ُّ اُّ ىؿاىهّ هاغعيصار تي اثطاٌصاز ڪاررهائيَء 

استياريَء ڎاًٌِ ىّڪهي غگِي ٿّ حيئً ىرتػب اؾهيٰ 

طر ڪيم هكت اٌصر ام تي ڪّ حّڳّ كصل کٍيّ ظطفام ىل

 هڃي.

„فيع حّ ؾيهّ ۽ اىيصهار ىرتػب اؾهيٰ ظطفام ىلطر ( 7)

ًُ ايڪٽ حا ىلفص ذاـم تَ حيئً اُي ڪيا هيٍصا 

حّ اٌتؼال ڪطڻ الِء ۽ ىشتهف كػو ذهف کڻائڻ ڪطڻ الِء 

ٌاىا تفصيق ڪطڻۿ ًُ ايڪٽ ترت غيّريً ڪاررهائيً 

ـريد يا ىِط يا اُڏي ؽشؿ حي حي ؽاُصي حي داسال ةٍا 

ًِ حي يادداؽت ٌاىً „فيؾم ڪيطيڪٽط حي ثاةتي حي اٌ

 حي تفصيق ڪطڻ هاره ڪو غطاٌخال ڎيً.

ىرتػب اؾهٰي يا ام غهػهي ۾ ةااستيار ةڻايم ؾيهي ( 9. )95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ڪًٍِ اذاظي ۾ داسم 
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حّ ڪّ ىييتطۿ ڪا ڇٍڊ ڇاڻ يا حاچ ڪطڻ حي ىلفص الِءۿ 

يا ڪًٍِ اذاظي ۾ داسم ٿي غگِي ٿّ حتي ىرتػب اؾهيٰ 

حيئً ىؿاىهّ ُخيۿ اُڏي ىييتط کي ڪّ حّڳّ غتب ُخي 

ابۿ يا ڇٍڊ ڇاڻ يا تَ ڪّ „رٽيڪمۿ اڪائٌّٽع حّ ڪت

هي غام الڳاپيم ڪّ ٻيّ دغتاهيظ ىهي حاچ هاري ىؿاى

 غگِي ٿّ ۽ اُّ:

(a)  ًٍِۿ ؽيِءاُڏي اذاظي حي تالؽي هٺڻ ۽ ڪ

 اڪائٌّٽع حي ڪتاب يا ٻيً دغتاهيظم حي حاچ ڪطڻ؛

(b) ئٌّٽع حي ڪتاةً يا دغتاهيظم حّ اكتتاس اُڏم اڪا

 يا ٌلم کڻڻ؛

(c)  اُڏم „رٽيڪهعۿ اڪائٌّٽع حي ڪتاةً يا دغتاهيظم

 کي ضتط ڪطڻ يا غيم ڪطڻ؛

(d)  رٽيڪهعۿ اڪائٌّٽع اُڏم „اُڏي اذاظي ىام ىهيم

 حي ڪتاةً يا دغتاهيظم حي فِطغت حّڏڻ.

( ترت ڪيم تالؽي ضطهري تتصيهيً غام 9( ذيهي دفؿَ )2)

حي  9898رکٍصيۿ ڪّڊ „ف ڪطىٍم پطهغيخطۿ گڎ 

 گٍخائؾً ىّحب رکي هيٍصي.

کي غاڳيا استيار ٌُّصاۿ ضطهري  ( ىرتػب اؾهي9ٰ. )96

تتصيهيم غام گڎۿ حيڪي ُاِء ڪّرٽ کي ڪًٍِ ؽشؿ 

 ظطفام پٍٍِخي تُّيً ڪطڻ تي غظا ڎيڻ الِء ٌُّصاۿ حيڪّ:

(a)  گار گٍص ڪطي ٿّۿ ىصاسهت ڪطي ٿّۿ رٌڊڪ هحِي ٿّۿ

سعطي ۾ هحِي ٿّ يا ىرتػب اؾهيٰ حي ڪو ۾ رڪاهٽ 

 هحِي ٿّ يا ىرتػب اؾهيٰ حّ ڪّ ذڪو ٌٿّ ىڃي؛

(b)  ىرتػب اؾهيٰ حّ اغڪيٍڊك ةڻائي ٿّ يا ٻي ـّرت ۾

ىرتػب اؾهيٰۿ غٍصس ؾيهي يا ٌاىظد ڪيم يا ىرتػب 

 استيارٿيڻ ۽ تالؽي حّ 

Power to enter 

and search any 

premises 
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استيار ةڻايم ڪًٍِ اؾهيٰ ظطفام „فيع حي غهػهي ۾ ةا

ؽشؿ سالف ٌفطت پيصا ڪطيۿ ىضاق اڎائي يا تُّيً 

 ڪطي ٿّ؛

(c)  اؾهيٰ ڪا اُڏي ؽئي ڪطي ٿّ حًٍِ غام ىرتػب

غاىِّم انتّيٰ ۾ پيم فيفهّ ظئي ڪطڻ ۾ تؿفب پيصا 

 ٿئي؛ يا

(d)  ڪا اُڏي ؽئي ڪطي ٿّۿ حيڪا ڪًٍِ ٻئي كاٌّم

 ترت ؾصانت حي تُّيً ٿئي ٿي.

اؾهيٰ حي ڪو تي يا غٍصس ڪًٍِ ةؾطظيڪ ىرتػب 

ؾيهيۿ يا ڇٍڊ ڇاڻ ۽ حاچ ىڪيم ڪطڻ کاٌپِّء ىرتػب 

اؾهيٰ حي ذتيي رپّرٽ تي غٺي ٌيت غام ۽ ؾّاىي ىفاد ۾ 

ڎٌم غٺي راِء ىرتػب اؾهيٰ يا غٍصس „فيع حي تُّيً حي 

 زىطي ۾ ٌَ ايٍصي.

( ترت غظا ٻڌايم ؽشؿ ذڪو حاري 9( ذيهي دفؿَ )2)

صر ُاِء ڪّرٽ ۾ اپيم ڪطي ڪطڻ حي ٽيًِ ڎيًٍِ اٌ

 غگِي ٿّ.

ىرتػب اؾهيٰۿ ىرتػب اؾهيٰ حي ڪً ةَ ڪيً ( 9). 97

حي ڪارڪطدگيَء حي ةِتطيَء الِء حاچ ٽيو حّڏي غگِي 

 ٿّ.

حي ُڪ يا ُڪ کام هڌيڪ ؾيهي ( ُڪ حاچ ٽيو 2)

ىييتطم تي ىؾتيم ٌُّصي ۽ ام حي اُڏي ٻئي ؽشؿ يا 

اؾهيٰ ىاڻًِ ظطفام ىصد ڪئي هيٍصيۿ حيئً ىرتػب 

 ضطهري غيخِي.

( حاچ ٽيو ىرتػب اؾهيٰ حا اُڏا استيار اغتؿياك 3)

ڪٍصي حيئً اُّ نکت ۾ ةيام ڪطي ۽ حاچ ٽيو حي ُط 
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رپّرٽ ام حي تخّيظم غام گڎ ىرتػب اؾهيٰ کي گِطةم 

 كصل الِء پيؼ ڪئي هيٍصي.

ىرتػب اؾهيٰ حڎًُ اُّ ىٍاغب غيخِيۿ ىشفّص . 98

حيڪي اًٌِ کي  حڳًِ تي ىرتػب اؾهيٰ حا اُڏا ڪو

هكت ةّكت غٌّپيا هڃً غطاٌخال ڎيڻ الِء ةيام ڪيم دائطن 

استيار غام اغٽيٍڊٌگ يا ايڊهائيظري ڪييٽيظ كائو ڪطي 

۽ اُڏي ڪييٽي حي ُط رپّرٽ ام حي تخّيظم  غگِي ٿّ

غام گڎ ىرتػب اؾهيٰ کي گِطةم كصل کڻڻ الِء پيؼ ڪئي 

 هيٍصي.

اُڏا  . ىرتػب اؾهيٰ نکت ۾ ذڪو ذريؿي پٍٍِخا99

استيار حيڪي غٍصس ظطفام ذڪو ۾ ةيام ڪيا هڃً 

پٍٍِخي ؾيهي حي ڪًٍِ ىييتط يا اغٽيٍڊٌگ يا 

ايڊهائيظري ڪييٽي کي ىٍتلم ڪطي غگِي ٿّۿ حيڪي 

اُڏيً ؽطظً ىّحب اغتؿياك ڪٍصا حيئً ةيام ڪيّ هيّ 

ُخي ۽ اُڏي ىييتط يا ڪييٽي حي ُط رپّرٽ ام حي 

ةم كصل الِء پيؼ تخّيظم غام گڎ ىرتػب اؾهيٰ کي گِط

 ڪئي هيٍصي.

ترت پٍٍِخّم ذىيّاريّم  .ىرتػب اؾهٰي ًُ ايڪٽ21

ىصد الِء ىؿاهضي تي يا ةٍا ىؿاهضي ـالذڪارۿ  ادا ڪطڻ ۾

ڪٍػهٽٍٽۿ فيهّزۿ ةيهفعۿ اٌٽطىعۿ ڪيؾٍطز ۽ ىاُط يا 

 ىٍػٽيطيم اغٽاف ىلطر ڪطي غگِي ٿّ.

ىرتػب اؾهٰي حيڪڎًُ ضطهري غيخِيۿ ڪًٍِ . 29

ايخٍػيۿ غطڪاري ىالزل يا ـّةائي ذڪّىت حي 

اٌتؼاىي ضاةعي ُيٺ ڪو ڪٍصڏ ڪًٍِ ٻئي ىاڻِّ کي 

( ترت ىرتػب 2( يا ذيهي دفؿَ )9)حي ذيهي دفؿَ  94دفؿَ 
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اؾهيٰ حا ڪو غطاٌخال ڎيڻ الِء ةااستيار ةڻائي غگِي ٿّ 

ىؿاىهي حي غهػهي ۾ ۽ غٍصس دائطن استيار ۾ ايٍصڏ ڪًٍِ 

اُا ايخٍػيۿ غطڪاري ىالزل يا ٻئي ڪًٍِ ڪو ڪٍصڏ 

حي ذىيّاري ٌُّصي تَ اُڏا ڪو اُڏيَء ذص تائيً ڪطي 

حيئً ةااستيار ةڻايّ هڃي ۽ اُڏيً ؽطظً ىّحب حيئً 

 ىرتػب اؾهيٰ ظئي ڪطي.

غطڪاري ىرتػب اؾهيٰ حتي ضطهري غيخِيۿ ( 9. )22

ي کي غتب ڄاڻائڻ ىالزل ٻئي ڪو ڪٍصڏ يا ڪًٍِ ايخٍػ

الِء ظهب ڪطي غگِي ٿّ تَ ڇّ غطڪاري ىالزلۿ ٻئي ڪو 

ڪٍصڏ يا ايخٍػي ظطفام ڪيم ةصؾٍّاٌي غتب ٌلفام 

کٍيم يا ىتاثط ڌر کي ىؿاهضّ ادا ٌَ ڪيّ هڃي ۽ هضاذت تي 

غّر ڪطڻ کاٌپِّء ۽ اُڏي غطڪاري ىالزلۿ ٻئي ڪو ڪٍصڏ 

ڪطڻ ا يا ايخٍػي کي ٻڌڻ کاٌپِّء حّڳي ركو يا ىؿاهضّ اد

۽ غاڳيّ غطڪاري ىالزلۿ ايخٍػي حي  الِء چئي غگِي ٿّ

هـّني ظطح تي ڪو ڪٍصڏ کام نيٍڊ رهيٍيّ حي رُتً 

 الئق ٌُّصه.

( ڪًٍِ ايخٍػي حي ڪًٍِ ىالزل يا ام غهػهي ۾ 2)

ڪًٍِ ٻئي ؽشؿ کي غيط كاٌٌّي ادائگي حي ـّرت ۾ۿ 

غهعيۿ اؾتياد ٽّڏڻ يا دهکي حي ـّرت ۾ۿ ىرتػب اؾهيٰ ام 

غهػهي ۾ ذڪّىت کي ادائگي حّ ذڪو حاري ڪطي 

غگِي ٿّ يا اُڏه ذڪو حاري ڪطي غگِي ٿّۿ حيئً اُّ 

 ىٍاغب غيخِي.

( ترت حاري ڪيم 2ڪًٍِ ؽشؿ سالف ذيهي دفؿَ )( 3)

ذڪو ام ؽشؿ کي ڪًٍِ ٻئي كاٌّم ترت ڪًٍِ 

 ذىيّاري کام ڇّٽ ٌَ ڎيٍصه.

 

 

 

 

 

 

ركو ۽ ىؿاهضّ ڎيڻ ۽ 

 ركو حي هاپػي

Award of costs 

and 

compensation 

and refund of 

amounts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 

ىرتػب اؾهيٰ ًُ ايڪٽ ترت ةِتط ( 9. )23

الِء ڪًٍِ ؽشؿ اٿارٽي کام ىصد ذاـم  ڪارڪطدگيَء

 ڪطي غگِي ٿّ.

( ايخٍػي حا غيّرا ؾيهصار ۽ ڪّ ؽشؿ حًٍِ حي ىصد 2)

ىرتػب اؾهيٰ کي ام حي ڪارڪطدگيَء حي ةِتطيَء الِء 

گِطةم ٌُّصيۿ اُي غڀ پٍٍِخي استيارم ۽ ـالذيت حي 

 ذػاب غام ىصد فطاُو ڪٍصا.

يا  ڪًٍِ ؽشؿ يا اٿارٽي ظطفام ىرتػب اؾهيٰ( 3)

غٍصس ؾيهي غاىِّم ؽاُصي ڎيٍصي ڎٌم ةيام غٍصس 

سالف ڪًٍِ غّك يا ڪطىٍم ڪاررهائي ۾ اغتؿياك ٌَ 

ڪيّ هيٍصهۿ غّاِء ام حي تَ اُڏي ىاڻِّ ڪّڏي ؽاُصي ڎٌي 

 ُخي.

( ىرتػب اؾهيٰ „فيع حّ چيف ايگظيڪيّٽّ 9. )24

 ٌُّصه.

ىرتػب اؾهيٰ ةخيٽ گطاٌٽع يا پٍٍِخي ُٿ ُيٺ ( 2)

حي رهؽٍي ۾ سطچ ڪطڻ الِء پٍٍِخي دفتط رکيم گطاٌٽع 

حّ غڀ کام هڎه اڪائٌّٽع „فيػط ٌُّصه ۽ ام ذّاني غام 

اُي ىاني ۽ اٌتؼاىي استيار ڪو „ڻيٍصه حيڪي غٍصس 

 دفتط کي غٌّپيم „ًُ.

ىرتػب اؾهيٰ ڪًٍِ ؽڪايت ڪٍصڏ يا الڳاپيم ( 9. )25

ڪًٍِ حاچ يا ريفطٌع ڌر يا الڳاپيم ؽڪايت ڪٍصڏ کي 

ڪًٍِ تَ حيئً طي غگِي ٿّۿ ام غهػهي ۾ ظهب ڪالِء 

ىخاز استياري حي غاىِّم تفصيق ٿيم يا ٌّٽطائيظ ٿيم 

كػو ٌاىا ىرتػب اؾهيٰ يا غٍصس ؾيهي کي ةيام ڪيم 

 ڪطائي. هكت دهرام حيؽ

ىرتػب اؾهيٰ کي ىصد 
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Conduct of 

business 

 

 

 

 

 كػو ٌاىً حي ظهتي

Requirement of 

affidavits 
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کاٌػّاِء ؽاُصي هٺي ٽيڪٍيڪهٽيظ ( ىرتػب اؾهيٰ 2)

غگِي ٿّ ۽ ؽڪايت ڪٍصڏم يا ؽاُصم کي پڻ ظهب 

ذليلت ۽ ذيثيت ئً اًٌِ حي ڪطي غگِي ٿّ تَ حي

حاچڻ الِء ڪّڏ حاچڻ حي ٽيػٽ هٺي غگِي ٿّ ۽ ڪيع 

حي غيّريً ذانتً ۾ اُڏي ڪٽّٽي ڪطي غگِي ٿّ 

حيڪا ىّزهم ُخي ساص ظّر تي حڎًُ ىاڻِّ ةٍا حّڳي 

 غتب حي اُڏي ٽيػٽ ڎيڻ کام اٌڪار ڪطي ٿّ.

( ىرتػب اؾهيٰ پٍٍِخي ـّاةصيص ۾ۿ ـالذڪارمۿ 9. )26

ُطم ۽ غٍصس ظطفام هكت ةّكت سصىتّم ڪٍػهٽٍٽعۿ ىا

ڎيڻ الِء رکيم اٌٽطٌع الِء اؾظازيَ ۽ ىؿاهضّ ىلطر ڪطي 

 غگِي ٿّ.

ىرتػب اؾهيٰ پٍٍِخي ـّاةصيص ۾ۿ ڪًٍِ ىاڻِّ ( 2)

ظطفام ڎٌم اضافي سصىتً يا ىرتػب اؾهيٰ کي ام حي ڪو 

 ۾ ڎٌم كييتي ىصد الِء اٌؿال يا ىؿاهضّ ىلطر ڪطي غگِي ٿّ:

تؾشؿ ةطكطار  اؾهيٰ ام ؽشؿ حّىرتػب ةؾطظيڪ 

ۿ حيڪڎًُ الڳاپيم ىاڻِّ ظطفام اُڏي درسّاغت رکٍصه

ؽشؿ کي غتائڻۿ ٌؾاٌّ  كاٌّم ىّحب اُڏيڪئي هڃي ۽ 

ةڻائڻۿ حّاةي ڪاررهائي ڪطڻۿ ةطائي حي ةصني يا ةصني هٺڻ 

 کام ترفغ الِء كصل کڻي غگِي ٿّ.

ىرتػب اؾهيٰۿ ىالزلۿ ؾيهصار ۽ „فيع حّ ٻيّ غيّره . 27

حي ىؿٍيٰ  29حي دفؿَ  9861ؾيهّ پاڪػتام پيٍم ڪّڊۿ 

 ىّحب غطڪاري ىالزل غيخِيا هيٍصا.

 

 

ىاني غاك ستو ٿيڻ حي ٽً ىِيًٍ اٌصر ( 9. )28

 

 

 

 

 

 

 

ـالذڪارمۿ 

ڪٍػهٽٍٽع هغيطن حّ 

 ىؿاهضّ

Remuneration of 

advisers, 

consultants, etc 

 

 

 

 

 

 

ىرتػب اؾهيٰ ۽ ؾيهّ 

 غطڪاري ىالزل ٌُّصا

Ombudsman and 

staff to be public 

servants 

 غانياٌي ۽ ٻيّم رپّرٽّم
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ىتؿهق ىرتػب اؾهيٰ گّرٌط کي غانياٌي ڪارڪطدگيَء 

 رپّرٽ پيؼ ڪٍصه.

( ىرتػب اؾهيٰ هكت ةّكت گّرٌط حي غاىِّم پٍٍِخي 2)

ٻيّم رپّرٽّم پيؼ ڪٍصه  ڪيً غام الڳاپيم اُڏيّم

حيڪي اُّ ضطهري غيخِي يا حيڪي گّرٌط ظطفام ظهب 

 ڪيّم هڃً.

( ُڪ ئي هكت اُڏيّم رپّرٽّم ىرتػب اؾهيٰ ظطفام 3)

ؽايؽ ٿيڻ الِء حاري ڪيّم هيٍصيّم ۽ اًٌِ حّم ڪاپيّم 

 ؾّال کي گِٽ اگَِ تي فطاُو ڪيّم هيٍصيّم.

اغٽڊيظۿ ( ىرتػب اؾهيٰۿ هكت ةّكت ؾّال کي پٍٍِخي 4)

ترليقۿ ڪاٿًۿ تخّيظمۿ سيانً يا ڪً ىؿاىهً غام 

الڳاپيم ىؾّرم ةاةت „فيع ظطفام ىًٍِ ڎيڻ ةاةت „گاَُ 

 ڪٍصه.

ًُ دفؿَ ۾ ڄاڻايم رپّرٽ ۽ ٻيا دغتاهيظ ـّةائي ( 5)

 اغييتهي غاىِّم پيؼ ڪيا هيٍصا.

 ڪًٍِ ؾصانت يا ٻي اٿارٽي کي دائطن استيار ٌَ ٌُّصه:. 29

(i)  کٍيم ڪًٍِ كصلۿ ڪخَِ ڪطڻ حي اراديۿ ڪيم

ذڪوۿ يا ڪخَِ ڪطڻۿ ًُ ًُ ايڪٽ ترت کٍيمۿ ٺاُيم 

 يا ڪيم ُئڻ حي دؾّيٰ تي ڪّ غّاك اٿارڻ؛ يا

(ii)  ىرتػب اؾهٰي حي غاىِّم ڪًٍِ ڪاررهائيۿ يا

ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ڪخَِ ڪطڻ حي ارادي يا ڪخَِ 

ڪطڻ حي دؾّيٰ  يا ىرتػب حي ذڪيً يا راضپي غام 

ڪّ ؾارضي ڪّ فيفهّ ٻڌائڻ يا اغٽي يا خَِ ڪطڻ تي ڪ

 ذڪو حاري ڪطڻ.

ًُ ايڪٽ ترت غٺي ٌيت غام ڪيم ڪًٍِ ڪو . 31

Annual and other 

reports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائطن استيار تي پاةٍصي

Bar of 

jurisdiction 

 

 

 

 

 

 

 اغتثٍٰي
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يا ڪخَِ ڪطڻ حي ارادي تي ىرتػب اؾهيٰۿ غٍصس 

ؾيهيۿ حاچ ٽيوۿ اغٽيٍڊٌگ يا ايڊهائيظري ڪييٽي حي 

ٌاىظد ىييتطم يا ىرتػب اؾهيٰ ظطفام ةااستيار ةڻايم 

ىلصىّۿ ڪيع يا ڪا كاٌٌّي ڪًٍِ ؽشؿ سالف ڪّ 

 ڪاررهائي ٌَ ٿيٍصي.

گّرٌط ڪّ ىؿاىهّۿ رپّرٽ يا ؽڪايت حاچ يا „زاد ( 9. )39

 تخّيظم الِء ىرتػب اؾهيٰ ڎاًٌِ اىاڻي غگِي ٿّ.

ىرتػب اؾهيٰ فّري ظّر تي اُڏي ىؿاىهيۿ رپّرٽ يا ( 2)

اِء ىّزهم پٍٍِخا ٌتيخا يا رؽڪايت حي حاچ ڪٍصه ۽ 

 هكت دهرام پيؼ ڪٍصه.

( گّرٌط غطڪاري گظيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؾً ذريؿي 3)

يا ًُ  غطڪاري ادارم يا ايخٍػي ىام ڪي ساص ىؿاىال

يا ڪا ُڪ گٍخائؼ  ايڪٽ حّم غيّريّم گٍخائؾّم

 الڳّ ٿيڻ کام سارج ڪطي غگِي ٿّ.

ٿيم  ىرتػب اؾهيٰ حي فيفهي يا ذڪو غام ىتاثط. 32

ًِ ڎيًٍِ اٌصر گّرٌط ڪّ ؽشؿۿ فيفهي يا ذڪو حي ٽي

اُڏه ذڪو گّرٌط پيؼ ڪطي غگِي ٿّۿ ؾطيضي کي 

 حاري ڪطي غگِي ٿّۿ حيڪّ اُّ ىٍاغب غيخِي.

ڪخَِ ًُ ايڪٽ حي ىتضاد ٌَ ُخي  حيػتائيً( 9. )33

ػب اؾهيٰ ۽ ؾيهي حي ىييتط کي استيار „ُي تَ اُّ ترى

غيط رغيي ظّر ڳانِيّم ڪطيۿ سّش اـهّةي غام ذم 

ةٍا نکت ڪطيۿ ؽطظً غامۿ ٌتيطي يا ڪًٍِ ٌلفام ۾ 

ىؿاُصي حي ةِتطي „ڻي ۽ ڪا ؽڪايت درج ڪطڻ حي 

ضطهرت کاٌػّاِء يا ڪّ غطڪاري ٌّٽيع حاري ڪطڻ 

 کاٌػّاِء ىػئهّ ذم ڪطي.

Immunity 

 

 

 

 

گّرٌط ظطفام رحّع 

 ڪطڻ

Reference by the 

Governor 

 

 

 

 

 

 گّرٌط کي ريپطيظٌٽيؾً

Representation to 

Governor 

 

حِيڏم حّ غيط رغيي 

 ٺاَُ

Informal 

resolution of 

disputes 
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( ىرتػب اؾهٰي ىلفص ذاـم ڪطڻ الِء نيظم 2)

ڪائٌّػهطز ىلطر ڪطي غگِي ٿّۿ اؾظازاي ظّر تي يا ٻي 

ـّرت ۾ ىلاىي غعد تي اُڏيً ؽطظً ۽ ضاةعً ىّحب 

 تػب اؾهيٰ ضطهري غيخِي.حيئً ىر

ام ڳانَِ کي ڪطڻ الِء  م( ًُ ايڪٽ حا ىلفص ذاـ9. )34

يليٍي ةڻايّ هيٍصه تَ حّاةصار غام دفتطي نکپڏَُ يا راةعّ 

غڌيَء ظطح ڪيّ هيّ „ُيۿ يا ڪًٍِ ٻئي ساظطي هاري 

 ىاڻَِّء ذريؿيۿ يا ٻيً ًٍُ ظطيلً غام:

(i) ب „فيع حي ڪًٍِ ىالزل ذريؿي ذاتي ظّر يا ىرتػ

سفّـي ظفط تي اؾهيٰ حي ٌاني تي ىلطر ڪيم ڪًٍِ 

ذريؿي يا „فيع حي ةااستيار ةڻايم نکپڏَُ پِچائيٍصڏ 

ڪًٍِ ؾيهيۿ يا ام غهػهي ۾ ةااستيار ةڻايم ڪًٍِ 

 ؽشؿ ذريؿي؛

(ii)  ڪًٍِ ىيم ةاڪع ۾ هحِڻ ذريؿي يا ڪًٍِ پّغٽ

ادا ڪيم ظطيلي ىّحب پّغٽ ركو „فيع حي اڳّاٽ 

ڪطڻ ذريؿيۿ يا پّغٽٍگ حي غطٽيفڪيٽ غييت ڪًٍِ 

ٻئي دغتاهيظ ذريؿي يا ىصؾي حي „سطي ڀيطه ڄاڻايم پتي تي 

رحػٽطڊ پّغٽ ذريؿي يا „فيع حي رڪارڊ ۾ الڳاپيم ىاڻِّ 

ذريؿي ڎًُ ڎيًٍِ ٽپاك ذريؿيۿ حًٍِ غهػهي ۾ ىٿي ڄاڻايم 

 اٌصر پِچائي هيٍصي؛

(iii) يػط ذريؿي يا ڪًٍِ ىالزل يا „فيع حي پّنيع „ف

ٌاىظد ڪيم ذريؿي پِچائڻ هاري ؾيم غام يا „سطي ڀيطه 

يا ىصؾي يا الڳاپيم تي دغتاهيظ ذريؿيۿ  ۿ ٺڪاڻيڄاڻايم پتي

ىاڻًِ حي ڪارهةار هاري ٍُڌ تي ۽ حيڪڎًُ ىٿي ڄاڻايم 

پتيۿ اذاظي يا ٍُڌ تي ىٿي ڄاڻايهً ىام ڪّ ىّحّد ٌَ „ُي 

 

 

 

 

 غطهس پطهغيع

Service process 
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پي يا ٻيّ ڪاغض اُڏي پتي حي ىک حي ڪانکپڏَُ تَ 

 درهازي تي نڳائڻ ذريؿي؛ ۽

(iv)  يا دغتاهيظ ؽايؽ ڪطڻ نکپڏَُ ڪًٍِ استار ذريؿي

ذريؿي ۽ ام حي ڪاپي ىصؾي يا الڳاپيم ؽشؿ ڎاًٌِ 

استار ۾  نکپڏَُغادي ىيم ذريؿي ىّڪهيۿ حًٍِ ـّرت ۾ 

 ؽايؽ ٿيڻ هاري تاريز کام ىّثط غيخِي هيٍصي.

اةتي حّ ةار ىصؾي تي غيّرم ىؿاىهً ۾ ثحي  نکپڏَُ( 2)

ٌُّصهۿ حيڪّ حّڳّ غتب ڄاڻائيٍصه تَ ذليلت ۾ۿ کيع 

ةاةت هاكؿي ڪا ڄاڻ ٌَ ُئي ۽ ًُ هاكؿي غٺي ٌيت  نکپڏَُ

 غام كصل کٍيّ „ُي.

 

ڪئي يم „فيع ىام ىنکپڏَُ ُڪ دغتاهيظ يا ( حڎًُ ةَ 3)

تَ ام حي نفافي يا پيڪيج تي هاضد اکطم ۾ „فيع هيٍصي 

 ام نکيم ٌُّصه.ظطف

ىرتػب اؾهيٰ کي هاحب ادا ىؿاهضّ ۽ „فيع حا . 35

ضياٌت ؾيهي حي ٌاىظد ڪيهً ۽ اٌتؼاىي سطچۿ ةؾيّك 

کي هاحب االدا ىؿاهضي حّ سطچ ـّةائي ىرفّالتي ڎيٍصڏ 

 فٍڊ ىام هـّك ڪيّ هيٍصه.

 

 

 

 

. ىرتػب اؾهيٰ گّرٌط حي ىٍؼّري غام ًُ ايڪٽ حا 36

 حّڏي غگِي ٿّ.ىلفص ذاـم ڪطڻ الِء كاؾصا 

ًُ ايڪٽ حّم گٍخائؾّم ىّثط ٌُّصيّم حيػتائيً . 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطچ حيڪّ ـّةائي 

ىرفّالتي فٍڊ تي 

 اهڳاڏيّ هيٍصه

Expenditure to be 

charged on 

provincial 

consolidated 

Fund 

 كاؾصا

Rules 

ٻيً كاًٌٌّ تي اثطاٌصاز 
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 ڪخَِ هكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّم حي ىتضاد ٌَ ُخي.

 

 

ڪطڻ ۾  حيڪڎًُ ًُ ايڪٽ حي ڪا گٍخائؼ الڳّ. 38

ا ذڪو حاري ڪطي غگِي رٌڊڪ پيؼ اچي تَ گّرٌط اُڏ

ٿّ حيڪي ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً غام ٽڪطاَء ۾ ٌَ 

ُڏي رٌڊڪ ُٽائڻ حي ىلفص الِء ُخًۿ حيڪي اُّ ا

 ضطهري غيخِي.

غٍڌ ـّةي الِء ـّةائي ىرتػب اؾهيٰ حي „فيع حّ . 39

 کي ىٍػّخ ڪيّ هڃي ٿّ. 9999كيال „رڊيٍٍعۿ 

 پِطيّم ؽيڊهك

 (2) 3ڎغّ دفؿَ 

ُڪ ىرب هظً ىامۿ ............................................... 

 ُهٍصس.پاڪػتاٌي ٿي رٍُصس ۽ ىام غچ تي 

ـّةي غٍڌ حي ىرتػب اؾهيٰ ظّر پٍٍِخّم ذىيّاريّم 

ٌڀائيٍصس ۽ ايياٌصاريَء غام پٍٍِخا ڪو غطاٌخال ڎيٍصسۿ 

پٍٍِخي پّري ـالذيتۿ ايياٌصاري غام ـّةي ۾ هكتي ظّر 

ةصٌيتي الڳّ كاٌّم ىّحب ةٍا ڪًٍِ سّف يا فائصيۿ النچ يا 

 حي ڪو ڪٍصس.

ڪيً ۽ غطڪاري  تَ ىام پٍٍِخي ذاتي فائصي کي

 غطڪاري فيفهً تي اثطاٌصاز ٿيڻ ٌَ ڎيٍصس؛

ىام پٍٍِخي پّري ڪّؽؼ ڪٍصس تَ پاڪػتام ۽ تَ 

 .غٍڌ حي هغيؽ ىفاد کي ُٿي هٺطائيٍصس ـّةي

ىام غڌيَء ريت يا اڻ غڌيَء ريت ڪًٍِ ؽشؿ غام تَ ۽ 

ڪا ڳانَِ ٌَ ڪٍصس يا راز ٌَ ٻڌائيٍصس حيڪّ ىؿاىهّ 

 ٿيڻ هاره ايڪٽ

Act to override 

other laws 

 رٌڊڪّم ُٽائڻ

Removal of 

difficulties 

 

 

حي غٍڌ  9999

حي  IX„رڊيٍٍع 

 ىٍػّسي

Repeal of Sindh 

Ordinance, IX of 

1991 
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„يّ ُخيۿ يا ىٍٍِخي ىرتػب اؾهيٰ ظّر ىٍٍِخي غّر ُيٺ 

ڄاڻ ۾ ُخيۿ غّاِء ام حي حيڪّ ىرتػب اؾهيٰ ظّر 

 ذىيّاري ٌڀائڻ الِء گِطةم ُخي.

 اهلل تؿانيٰ ىٍٍِخي ىصد ۽ رٍُيائي فطىائي )„ىيً(

 ٻيّ ؽيڊهك

 (4) 8ڎغّ دفؿَ 

ىامۿ ............................................... ُڪ ىرب هظً 

 تي ُهٍصس.پاڪػتاٌي ٿي رٍُصس ۽ ىام غچ 

ظّر پٍٍِخّم „فيع ۾ ىالزل ـّةي غٍڌ حي ىرتػب اؾهيٰ 

ذىيّاريّم ٌڀائيٍصس ۽ ايياٌصاريَء غام پٍٍِخا ڪو 

غطاٌخال ڎيٍصسۿ پٍٍِخي پّري ـالذيتۿ ايياٌصاري غام 

ـّةي ۾ هكتي ظّر الڳّ كاٌّم ىّحب ةٍا ڪًٍِ سّف يا 

 فائصيۿ النچ يا ةصٌيتي حي.

غطڪاري ڪيً ۽  ائصي کيذاتي ف تَ ىام پٍٍِخي

 غطڪاري فيفهً تي اثطاٌصاز ٿيڻ ٌَ ڎيٍصس؛

ىام غڌيَء ريت يا اڻ غڌيَء ريت ڪًٍِ ؽشؿ غام تَ ۽ 

ڪا ڳانَِ ٌَ ڪٍصس يا راز ٌَ ٻڌائيٍصس حيڪّ ىؿاىهّ 

ظّر ىٍٍِخي غّر ُيٺ حي „فيع حي ىالزل ىرتػب اؾهيٰ 

 „يّ ُخيۿ يا ىٍٍِخي ڄاڻ ۾ ُخي.

 ائي فطىائي )„ىيً(اهلل تؿانيٰ ىٍٍِخي ىصد ۽ رٍُي

 

ىضڪّرن تطحيّ ؾال ىاڻًِ حي هاكفيت  حّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 الِء „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اغتؿياك ٌٿّ ڪطي غگِخي.

 


