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ايڪٽ جًٍِ ذريعي ُڪ اشپيظم ايجٍصي ةڻائي ويٍدي تَ
جيئً ڪرپظً جي ڪً ڏوًُ جي جاچ پڙتال ڪري
شگِجيۿ يا شرڪاري ىالزىً جي اڍٌگي رويي جي
اٌڪّائري ڪري شگِجي ۽ شٍڌ ۾ اُڙن شرڪاري ىالزىً
خالف اةتدائي اٌڪّائريّن ڪري شگِجً.
جيئً تَ ُڪ اشپيظم ايجٍصي ةڻائڻي „ُي تَ جيئً تيِيد )(Preamble
ڪرپظً جي ڪً ڏوًُ جي جاچ پڙتال ڪري شگِجيۿ يا
شرڪاري ىالزىً جي اڍٌگي رويي جي اٌڪّائري ڪري
شگِجي ۽ شٍڌ ۾ اُڙن شرڪاري ىالزىً خالف اةتدائي
اٌڪّائريّن ڪرڻ ضروري ٿي پيّ „ُي܀
ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌدو ويٍدو:
 ًُ )9( .9ايڪٽ کي شٍڌ اٌڪّائريز ۽ ايٍٽي ىختصر
ڪرپظً ايڪٽۿ  9999شڏيّ ويٍدو.
طروعات
(ُ )2ي فّري ظّر الڳّ ٿيٍدو.

عٍّان

۽

Short title and
Commencement

 ًُ .2ايڪٽ ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي وصفّن
ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:
Definitions
)“ (iاشٽيتهظييٍٽ” ىعهب دفعَ  3تحت جّڙيم اٌڪّائريز
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۽ ايٍٽي ڪرپظً اشٽيتهظييٍٽ܀
)“ (iiچيئرىيً” ىعهب دفعَ  3تحت ىلرر ڪيم چيئرىيً܀
)“ (iiiڊائريڪٽر” ىعهب دفعَ  3تحت ىلرر ڪيم
ڊائريڪٽر܀
)“ (ivحڪّىت” ىعهب شٍڌ حڪّىت܀
)“ (vةدعٍّاٌي” ىعهب ڪرپظًۿ ىً پصٍديتۿ ةداٌتظاىيۿ
ڄاڻي واڻي غهط اشتعيال ڪرڻ يا ڄاڻي واڻي عّاىي پئصا
غهط ٍُڌ پِچائڻۿ عّاىي ىهڪيت جّ غهط اشتعيال يا پاور
يا پّزيظً جّ غهط اشتعيال܀
)“ (viشرڪاري ىالزم” ىعهب پاڪصتان پيٍم ڪّڊ جي
دفعَ  29ىّجب ةيان ڪيم شرڪاري ىالزم يا وكتي ظّر
الڳّ اُڙي ڪًٍِ ٻئي كاٌّن ىّجب اعالٌيم شرڪاري
ىالزم܀
)“ (viiكاعدا” ىعهب ًُ ايڪٽ تحت جّڙيم كاعدا.
)“ (viiiطيڊول” ىعهب ًُ ايڪٽ شان نڳايم طيڊول.
 )9(.3جيصتائيً ڪجَِ ڪًٍِ وكتي ظّر الڳّ كاٌّن جي اشٽيتهظييٍٽ

جي

ىتضاد ٌَ ُجيۿ حڪّىت ُڪ اشٽيتهظييٍٽ جّڙي جّڙجڪ ۽ اختيار
شگِي ٿيۿ جًٍِ کي اٌڪّائريز ۽ ايٍٽي ڪرپظً Constitution and
اشٽيتهظييٍٽ شڏيّ ويٍدوۿ جيڪا طيڊول ۾ ڄاڻايم ۽ of

powers

شرڪاري ىالزم جي ةدعٍّاٌي شا الڳاپيم ڏوًُ جي جاچ Establishment
پڙتال يا اٌڪائري ڪٍدي ۽ شرڪاري ىالزىً خالف
اٌتظاىي ڪارروائي ڪرڻ الِء اٌڪّائريّن ڪٍدي تَ جيئً
اُّ ظئي ٿي شگِي تَ اُڙن ڏوًُ يا ڪيصً جي جاچ پڙتال
ڪجي يا اًٌِ ڏوًُ يا ڪيصً خالف کاتي ظرفان
اٌڪّائري ٿيڻ گِرجي.
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( )2اشٽيتهظييٍٽ چيئرىيً ۽ ڊائريڪٽرسۿ عيهدارن يا
ىييترن جي اُڙي اٌگ تي ىظتيم ٌُّديۿ جيئً حڪّىت
ظئي ڪري.
( )3چيئرىيً ۽ ڊائريڪٽرس حڪّىت ظرفان ىلرر ڪيا
ويٍدا ۽ ڊائريڪٽرن ىٍجِان ُڪ کي ايٍٽي ڪرپظً جّ
ڊائريڪٽر ىلرر ڪيّ ويٍدو.
( )4اشٽيتهظييٍٽ جي چيئرىيًۿ ڊائريڪٽرسۿ عيهدارن ۽
ىييترز جي ىالزىت جا طرط ۽ ضاةعا حڪّىت ظرفان ظئي
ڪيا ويٍدا.
 )9(.4ڪً حڪيً يا كاعدن ىّجب جيڪي حڪّىت ان اشٽيتهظييٍٽ

جي

شهصهي ۾ جّڙيۿ ايٍٽي ڪرپظً جّ ڊائريڪٽر ۽ شٍدس ىييترن جا اختيار
ىاتحت ڪو ڪٍدڙ اشٽيتهظييٍٽ جا عيهدار ۽ ىييترۿ of

Powers

طيڊول ۾ ڄاڻايم ڏوًُ جي شهصهي ۾ کاتيّار اٌڪّائري يا members of the
جاچ پڙتال جي ىلصد الِءۿ اًٌِ کي شڄي صّةي ۾ تالطيۿ Establishment
ىاڻًِ جي گرفتاري ۽ ىهڪيت ضاةط ڪرڻ جا ۽ ٻيا شيّرا
اختيارۿ ذىيّاريّنۿ ىراعتّن ۽ وشيال حاصم ٌُّداۿ جيڪي
ُڪ پّنيس عيهدار کي ٌُّدا „ًُ يا ڪّڊ „ف ڪرىٍم
پروشيجرۿ  9898تحت ڏوًُ جي جاچ پڙتال جي شهصهي ۾
اختيار حاصم ٌُّدا.
( )2ان شهصهي ۾ حڪّىت جي حڪيً ىّجبۿ اُڙو
عيهدار يا ىييتر يا شب اٌصپيڪٽر کان ىٿي ريٍڪ واروۿ
طيڊول ۾ ڄاڻايم ڏوًُ جي شهصهي ۾ پّنيس اشٽيظً جي
„فيصر اٌچارج جا ڪي ةَ اختيار اشتعيال ڪري شگِي ٿّۿ
جًٍِ عالئلي ۾ شٍدس ىلرري ُجيۿ ۽ جڏًُ ُّ اُڙا
اختيار اشتعيال ڪري رُيّ ُجيۿ ان کي پّنيس اشٽيظً
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جّ „فيصر اٌچارج شيجِيّ ويٍدوۿ جيڪّ پٍٍِجي اشٽيظً
جي حدن اٌدر اُڙي عيهدار جا ڪو شراٌجام ڏئي رُيّ
ُجي.
 )9(.5ڊائريڪٽرس (اٌڪّائريز) ۽ اشٽيتهظييٍٽ جا ٻيا ڊائريڪٽر
ىييتر اُڙا ڪو شراجام ڏيٍدا يا اُڙن ڪيصً جي (اٌڪّائريز) جا اختيار
اٌڪّائري ڪٍدا جيئً چيئرىيً اًٌِ کي شٌّپي.

۽ ڪو

( )2اُڙن ڪيصً جي اٌڪّائري كاعدن ىّجب ڏٌم اختيارن and
of

جي شهصهي ۾ ڪئي ويٍدي.

Powers
functions

Director
)(Enquiries
 )9(.6اُڙن حڪيً جي شهصهي ۾ جيڪي حڪّىت جاري ٌظرداري ۽ عام ضاةعّ
ڪريۿ اشٽيتهظييٍٽ جي ٌظرداري ۽ عام ضاةعّ چيئرىيً Superintendence
وٽ ٌُّدو.

and

General

( )2چيئرىيً جي عام ضاةعي ۽ ُدايتً ىّجبۿ وكتي ظّر Control
الڳّ ڪًٍِ كاٌّن شان ٽڪراَء ۾ ٌَ ُجيۿ ايٍٽي ڪرپظً
جّ ڊائريڪٽرۿ عيهدارن ۽ پّنيس فّرس شان الڳاپيم ىاڻًِ
۽ اشٽيتهظييٍٽ ۾ ىالزىت ڪٍدڙن جي شهصهي ۾ۿ اُڙا
شيّرا اختيار اشتعيال ڪٍدو جيڪي اٌصپيڪٽر جٍرل
„ف پّنيس صّةي ۾ پّنيس فّرس جي شهصهي ۾ اشتعيال
ڪٍدو ٌُّدو.
 ًُ.7ايڪٽ تحت شٺي ٌيت شان ڪيم ڪًٍِ ڪو يا كاٌٌّي ڪارروائيً تي
ڪجَِ ڪرڻ جي ارادي تي ڪّ ىلدىّ يا ڪا كاٌٌّي پاةٍدي
ڪارروائي حڪّىت يا چيئرىيً يا ڊائريڪٽر يا ڪًٍِ legal
ٻئي عيهدار يا ىييتر خالف ٌَ ٿيٍدي.

to

Bar

proceedings

 ًُ .8ايڪٽ جّن گٍجائظّن اضافي „ًُ ۽ وكتي ظّر الڳّ گٍجائظّن ٻئي ڪًٍِ
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كاٌّن ۾ گِٽتائي ٌَ

ڪًٍِ ٻئي كاٌّن شان ٽڪراَء ۾ ٌَ „ًُ.

„ڻيٍديّن
Provisions not in
of

derogation

any other law
 )9( .9حڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلصد حاصم ڪرڻ الِء كاعدا جّڙڻ جّ اختيار
Power to make

كاعدا جّڙي شگِي ٿي.

()2خاص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم اختيارن جي عام حيثيت rules
شان تضاد کاٌصّاِءۿ اُڙا كاعدا فراُو ڪً ٿا:
) (iاٌڪّائري جي ىلصد الِءۿ ڪًٍِ ىاڻِّ کي شيً جاري
ڪرڻ جا اختيار ۽ حاضري الِء زور وجِڻ جا اختيارۿ
دشتاويزن جي ظهتي ۽ كصو ٌاىً تي طاُدي حاصم ڪرڻ:
) (iiاشٽيتهظييٍٽ جي „رگٍائيزيظً الِء܀
) (iiiاٿارٽيز ةيان ڪرڻ جً جي اجازت شان ڪًٍِ ڪيس
يا ڪيصً جي ڪالس جي اٌڪّائري يا جاچ پڙتال
ڪرائي شگِتي يا ڪًٍِ ىاڻِّ کي گرفتار ڪري شگِتّ.
 .91شٍڌ ايٍٽي ڪرپظً اشٽيتهظييٍٽ „رڊيٍٍسۿ  9969۽ ىٍصّخي
شٍڌ اٌڪّائريز ۽ ايٍٽي ڪرپظً „رڊيٍٍسۿ  9969کي Repeal
ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ.
طيڊول

طيڊول
(ڏشّ دفعَ )3
()a

Schedule

پاڪصتان پيٍم ڪّڊ جي دفعات  969کان 969ۿ
 297۽  298تحت شزا الئق ڏوَُ ۽ ان شان
الڳاپيم ۽ جڙيم ڪّطضۿ اڪصائڻ يا شازش
ڪرڻ.
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( )bپاڪصتان پيٍم ڪّڊ جي دفعات 982ۿ 986ۿ
988ۿ 989ۿ 219ۿ 299ۿ 332ۿ 353ۿ  379کان
382ۿ  413کان 419ۿ 499ۿ  497کان 421ۿ 465
کان 468ۿ  479۽  477-Aتحت شزا الئق ڏوَُ ۽
ان شان الڳاپيم ۽ جڙيم ڪّطضۿ اڪصائڻ يا
شازش ڪرڻۿ جيڪي ڪًٍِ شرڪاري ىالزم
ظرفان اُڙيَء ريت ڪيا وڃًۿ يا ڪًٍِ شان
گڏجي ڪيا وڃً يا ڪًٍِ کي اڪصايّ وڃي يا
اڪصائڻ جي ڪّطض ڪئي وڃي يا ڪًٍِ
شرڪاري ىالزم شان گڏجي اُڙيَء ريت شازش
ڪئي وڃي܀ ۽
()c

ڪرپظً کان روڪ ٿام واري ايڪٽۿ 9947
تحت شزا الئق ڏوَُ ۽ ان شان الڳاپيم ۽ جڙيم
ڪّطضۿ اڪصائڻ يا شازش ڪرڻ.

ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء
„ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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