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 ]0220 جٍّري 5[

 ٌجي تػهييي ادارن کيضّةي ۾ „رڊيٍٍط جًٍِ ذريػي 

 اٌتظام ۽ ضاةطّ ىِيا ڪيّ ويٍسو؛

اٌتظام ۽ ضاةطّ  ضّةي ۾ ٌجي تػهييي ادارن کيجيئً تَ 

 ضصوري ٿي پيّ „ُي؛ىِيا ڪصڻ 

واري  2999„ڪٽّةص  24۽ جيئً تَ ضّةائي اظييتهي 

 2اغالن تدت ۽ پصوويضٌم ڪاٌعٽيٽيّشً „رڊر ٌيتص. 

 „ُي؛ىّجب ىػطم 

۽ جيئً تَ ظٍڌ جّ گّرٌص ىطيئً „ُي تَ ىّجّده ضّرتدال 

 ۾ تڪڙو كسم کڻڻ ضصوري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪصيۿ ىٿي ڄاڻايم اغالن ۽ پصوويضٌم 

جّ پصوويضٌم  2999ڪاٌعٽيٽيّشً „رڊر ظان گڏ پڙُّ 

ۿ ۽ ان ظهعهي ۾ ىهيم 9ڪاٌعٽيٽيّشً )تصىيو( „رڊر ٌيتص. 

ۿ ظٍڌ جي گّرٌص ظيّرن ارتيارن کي اظتػيال ۾ „ڻيٍسي

رّشيَء ظان ُيٺيّن „رڊيٍٍط جّڙي ٌافش ڪصڻ فصىايّ 
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 „ُي:

ظٍڌ ٌجي تػهييي ادارا „رڊيٍٍط کي ( ًُ 2)  .2

 ظڏيّ ويٍسو. 0222)اٌتظام ۽ ضاةطّ( „رڊيٍٍطۿ 

 .الڳّ ٿيٍسو( ُي فّري طّر تي 0) 

 

جيعتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي ًُ „رڊيٍٍط ۾ .0

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيعتائيً:

(i) “ىطهب ًُ „رڊيٍٍط جي الڳّ ٿيڻ وكت ” ىّجّد ادارو

 ىّجّد ادارو؛

(ii) “ىطهب ظٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(iii) “ىطهب ُڪ ٌجي طّر اٌتظام ڪيم ” ادارو

يٌّيّرظٽيۿ ڪانيجۿ اظڪّلۿ ٽيڪٍيڪمۿ پصوفيشٍمۿ 

ووڪيشٍم يا ڪيصشم اداروۿ جيڪّ ڪًٍِ ةَ كعو جّ 

 تػهييي ٌظام يا پڙُائي فصاُو ڪصي رُيّ ُجي؛

(iv) “ىطهب ًُ „رڊيٍٍط تدت جّڙيم كاغسن ” ةيان ڪيم

 ىّجب ةيان ڪيم؛

(v) “ىطهب جيڪّ خڪّىت  يا ” ٌجي اٌتظام ُيٺ

ڪًٍِ ةاڊي يا اٿارٽي جي ىانڪي يا اٌتظام ُيٺ ٌَ ُجي 

 يا خڪّىت جي ضاةطي ُيٺ ٌَ ُجي؛

(vi) “ىطهب ًُ „رڊيٍٍط تدت جّڙيم كاغسا؛” كاغسا 

(vii) “ىطهب اظڪّنً جي ضّرت ۾ۿ ” رجعٽصٌگ اٿارٽي

ريجً جي اظڪّل ايجّڪيشً جّ ڊائصيڪٽصۿ يا 

ايجّڪيشً يا ووڪيشً ايجّڪيشً جي  ٽيڪٍيڪم

ضّرت ۾ۿ ڊائصيڪٽص „ف ٽيڪٍيڪم ايجّڪيشً ظٍڌۿ 

يا ٻي ڪًٍِ ضّرت ۾ۿ ڪّ شزص يا اٿارٽي اُڙيَء ريت 

 

ىزتطص غٍّان ۽ 

 شصوغات

Short title and 

commencement 

 وضفّن

Definitions 
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 .خڪّىت طصفان ىلصر ڪئي وئي ُجي

ًُ „رڊيٍٍط جي گٍجائشً ظان ٽڪصاَء ۾ ڪّ ةَ ادارو .3

 كائو ڪيّ يا جاري رکيّ ٌَ ويٍسو.

 

 

يا ٌئيً کي جاري جيڪّ ىّجّد اداري ڪّ شزص ( 2. )4

جّ ارادو رکٍسو ُجيۿ اُّ رجعٽصٌگ ڪصڻ جّ كيام رکڻ 

اٿارٽي کي ةيان ڪيم فارم تي اُڙن ڪاغشن ۽ في ظان گڏ 

 دررّاظت ڏيٍسوۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

ڪّ ةَ ىّجّد ادارو ًُ „رڊيٍٍط جي الڳّ ٿيڻ کان پِّء ( 0)

ٌّي ڏيًٍِ کان ڪو جاري رکي ظگِي ٿّ پص اُّ غصضّ 

( تدت دررّاظت 2وڌيڪ ٌَ ُجي ۽ جتي ذيهي دفػَ )

ڪئي وئي „ُي تَ جيعتائيً دررّاظت رد ٌَ ٿي ٿئي يا 

تدت ڪا اپيم ڪئي وئي „ُي تَ  9جيڪڏًُ دفػَ 

جيعتائيً ان اپيم تي فيطهّ ٌٿّ اچي تيعتائيً اُّ ڪو 

 جاري رکٍسو.

ٌاني  ُص ادارو يا ان جي شاخ جيڪا ظاڳي اٌتظاىيا يا( 3)

ظان ىزتهف ٍُڌن تي ڪو ڪصي ٿّ اُّ ڌار ڌار رجعٽص 

 ڪيّ ويٍسو.

تدت دررّاظت ىهڻ تي  4رجعٽصٌگ اٿارٽي دفػَ ( 2. )5

اُڙن ىػاىهً جتي جاچ الِء جاچ ڪييٽي جّڙي ظگِي ٿيۿ 

 جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

( تدت دررّاظت ىهڻ جي 2جاچ ڪييٽي ذيهي دفػَ )( 0)

ارٽي کي پٍٍِجّن ظفارشّن ٽيًِ ڏيًٍِ اٌسر رجعٽصٌگ اٿ

 اىاڻيٍسي.

 

 ادارو جاري رکڻ جّ كيام

Establishment of 

continuance of an 

institution 

اداري جي رجعٽصيشً 

 الِء دررّاظت

Application for 

registration of an 

institution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دررّاظت ةاةت جاچ ۽ 

 ظفارش

Enquiry and 

recommendation 

about the 

application 
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رجعٽصٌگ اٿارٽي جاچ ڪييٽي جي رپّرٽ تي غّر ( 3)

ڪصڻ کاٌپِّء ۽ اُڙي وڌيڪ جاچ ڪصڻ کاٌپِّء جيئً اُا 

 ضصوري ظيجِيۿ دررّاظت ىٍظّر يا رد ڪصي ظگِي ٿي.

رجعٽصٌگ اٿارٽي دررّاظت ىٍظّر ڪصڻ يا رد ڪصڻ ( 4)

 ةاةت ظتب رڪارڊ ڪٍسي.

 جّ ڪّ ةَ خڪو جاري ٌَ ڪيّ ويٍسو:ةشصطيڪ اٌڪار 

 ظّاِء الڳاپيم ىاڻِّ کي ٻڌڻ جّ ىّكػّ ڏيڻ جي.

ٽصٌگ اٿارٽي دررّاظت جي ىٍظّري ڏئي جتي رجع( 2. )6

ٿيۿ اُا اداري کي رجعٽص ڪٍسي ۽ اُڙي دررّاظت تي 

رجعٽصيشً جّ ظصٽيفڪيٽ جاري ڪٍسي ۽ جًٍِ ۾ 

ويّ  اُڙيّن شصطّن ۽ ضاةطا شاىم ٌُّساۿ جيئً ةيان ڪيّ

 ُجي.

 ةشصطيڪ اُّ تَ:

(i) شاگصد کان رضاڪاراٌا طّر يا ٻي  ڪّ چٍسو

پصوجيڪٽً الِء  ضّرت ۾ اداري جي تصكياتي

 ٌَ اوڳاڙيّ ويٍسو؛

(ii) ىػاىهً ۾ رجعٽصٌگ  جي اداري جي في

اٿارٽي ىسارهت ٌَ ڪٍسي پص في جاري 

 تػهييي ىاني ظال دوران ٌَ وڌائي ويٍسي؛

(iii) دارال وكت شاگصد کي ڏٌم ظِّنتّن رتو 

 ڪيّن يا گِٽايّن ٌَ ويٍسيّن.

رجعٽصٌگ اٿارٽي رجعٽص ٿيم اداري ۽ جًٍِ کي ( 0)

رجعٽصيشً جّ ظصٽيفڪيٽ جاري ڪيّ ويّ „ُيۿ ان جي 

اُڙن تفطيهً جّ رجعٽص رکٍسيۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ 

 ُجي.
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اُّ ىاڻِّ جًٍِ کي رجعٽصيشً جّ ظصٽيفڪيٽ  (3)

جاري ڪيّ ويّ „ُيۿ اُّ ًُ „رڊيٍٍط جي گٍجائشًۿ 

كاغسن ۽ رجعٽصيشً ظصٽيفڪيٽ جي شصطً ۽ ضاةطً ۽ 

جيڪڏًُ ڪّ خڪيً تي غيم در„ىس جّ ذىيّار ٌُّسوۿ 

جاري ڪيّ ويّ ُجي يا رجعٽصٌگ اٿارٽي طصفان وكت 

 ةّكت جيڪي ُسايتّن جاري ڪيّن ويّن ُجً.

اداري جي رجعٽصٌگ اٿارٽي ٌظصداري ڪٍسي ۽ ( 2. )7

اٌِيَء ىلطس الِء رجعٽصٌگ اٿارٽي يا اٌِيَء طصفان ىجاز 

ةڻايم ڪّ ىاڻِّ اداري ۾ دارم ٿي ظگِي ٿّ ۽ جاچ پڙتال 

ڪصي ظگِي ٿّ تَ جيئً اُّ ڏظي ظگِجي تَ اداري کي 

ًُ „رڊيٍٍطۿ كاغسن ۽ ضاةطً ىّجب ُاليّ پيّ وڃيۿ 

عٽصيشً ظصٽيفڪيٽ ۾ ڄاڻايا ويا جيڪي ان جي رج

اداري جي اٌتظاىيا جاچ ڪصڻ واري کي گِصةم „ًُۿ 

ظِّنتّن  ىِيا ڪٍسي تَ جيئً جاچ پڙتال ضديح ٌيٌّي 

 ظان ڪئي وڃي.

ىاڻِّ جاچ پڙتال  رجعٽصٌگ اٿارٽي يا ىجاز ةڻايم( 0)

کاٌپِّء اُڙا خڪو جاري ڪصي ظگِي ٿّ جيئً اُّ 

ڪيم خڪو تي ان  ضصوري ظيجِي ۽ اُڙيَء ريت جاري

ىاڻِّ طصفان غيم ڪيّ ويٍسو جًٍِ کي رجعٽصيشً جّ 

 ظصٽيفڪيٽ جاري ڪيّ ويّ „ُي.

جتي رجعٽصيشً اٿارٽيۿ شڪايت ىهڻ تي يا ٻي ( 2. )8

ضّرت ۾ۿ اُڙي جاچ پڙتال ڪصڻ کاٌپِّء جيئً اُا ىٍاظب 

ظيجِيۿ ىطيئً „ُي تَ ًُ „رڊيٍٍط يا كاغسن يا 

ضاةطً يا ڪًٍِ  رجعٽصيشً ظصٽيفڪيٽً جي شصطً ۽

اٿارٽي طصفان ڪيم  جاري ڪيم خڪو يا رجعٽصيشً

 

 

 

 

 

 

ىاٌيٽصٌگۿ اٌعپيڪشً 

 وغيصه

Monitoring, 

Inspection, etc 
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ُسايت ظان ڪجَِ ٽڪصاَء ۾ „ُي تَ اُا الڳاپيم ىاڻِّ کي 

ٻڌڻ جّ ىّكػّ ڏيڻ کاٌپِّء رجعٽصيشً جّ ظصٽيفڪيٽ 

 ىػطم يا رد ڪصي ظگِي ٿي.

ةشصطيڪ جتي ٌلص تالفي الئق „ُي تَ ڪّ ةَ خڪو 

جيعتائيً الڳاپيم شزص تيعتائيً جاري ٌَ ڪيّ ويٍسو 

کي اُڙو ٌلص ڄاڻايم غصضي دوران درظت ڪصڻ جّ ىّكػّ 

 فصاُو ٌَ ڪيّ وڃي.

رجعٽصيشً ظصٽيفڪيٽ رد ٿيڻ يا ىهتّي ٿيڻ تيۿ (0)

رجعٽصٌگ اٿارٽي ظٍڌ پصائيّيٽ اظڪّنض )اٌتظام ۽ 

ظان تضاد  تدت کٍيم ڪًٍِ كسم 2974ّ( ايڪٽۿ ضاةط

ي ۽ ىّجّد کاٌعّاِءۿ اُڙا خڪو جاري ڪصي ظگِي ٿ

تػهييي ىسو پّرو ڪصڻ جي ظهعهي ۾ اُڙو كسم کڻي 

 ظگِي ٿيۿ جيئً اُا ضصوري ظيجِي.

جتي رجعٽصيشً اٿارٽي رجعٽصيشً الِء دررّاظتّن رد . 9

ڪصي ٿي يا رجعٽصيشً جّ ظصٽيفڪيٽ ىهتّي يا رد 

ڪصي ٿي تَ ىتاثص ىاڻِّۿ رجعٽصٌگ اٿارٽي طصفان خڪو 

 يًٍِ اٌسرۿ خڪّىتجاري ڪصڻ واري تاريذ کان ٽيًِ ڏ

کي اپيم ڪصي ظگِي ٿّ ۽ خڪّىت طصفان جاري ڪيم 

خڪو ختيي ٌُّسو ۽ ان تي رجعٽصٌگ اٿارٽي طصفان غيم 

 ڪيّ ويٍسو.

ادارا خڪّىت کي ُص ظال ظانياٌي „ڊٽ ( 2. )22

اڪائٌّٽط جي رپّرٽۿ اداري جي گشريم ىاني ظال جي 

پيم االڳةاةت رپّرٽ ۽ ان جي ظصگصىيً ظان ظصگصىيً 

اُڙي ىػهّىات جيع ڪصائيٍساۿ جيڪا رجعٽصٌگ اٿارٽي 

 طصفان طهب ڪئي وڃي.

certificate of 

registration 
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رجعٽصٌگ اٿارٽي وكت ةّكت اُڙيّن ُسايتّن جاري ( 0)

ڪصي ظگِي ٿيۿ جيئً اُا ادارن طصفان غيم در„ىس الِء 

 ضصوري ظيجِي.

جي گٍجائشً ىّجبۿ جيڪّ ةَ ًُ „رڊيٍٍط  4دفػَ . 22

جي گٍجائشً يا كاغسن ظان ٽڪصاَء ۾ ادارو ُالئي ٿّۿ اُّ 

ُڪ ظال تائيً وڌي كيس جي ظضا الئق ٌُّسوۿ جيڪا 

َُ جاري رُڻ جي ظگِي ٿي يا ڏٌڊ ظان گڏ جيڪّ ڏو

پٍج ظئّ رپيً تائيً وڌي ظگِي ٿّ يا  غصضي دوران ُص روز

 ٻئي گڏ.

غسانت کي ًُ „رڊيٍٍط تدت ڪيم ڏوَُ  ڪًٍِ ةَ. 20

تي دائصه ارتيار ٌَ ٌُّسو ظّاِء ان جي تَ رجعٽصٌگ اٿارٽي 

يا ان طصفان ان ظهعهي ۾ ةاارتيار ةڻايم شزص طصفان 

نکت ۾ دررّاظت ڪئي وڃي ۽ فصظٽ ڪالس 

ىئجعٽصيٽ کان گِٽ غسانت اُڙي ڏوَُ تي ٻڌڻي ٌَ 

 ڪٍسي.

جاري ڪيم ڪًٍِ ةَ غسانت کي اداري جي ڪًٍِ . 23

ُسايت يا ڪيم خڪو تي يا ڪجَِ ڪصڻ تي يا ًُ 

„رڊيٍٍط تدت ڪجَِ ڪصڻ جي ارادي تي ڪارروائي 

ڪصڻۿ فيطهّ ٻڌائڻ يا ان ظهعهي ۾ خڪو جاري ڪصڻ 

 جّ دائصه ارتيار ٌَ ٌُّسو.

ًُ „رڊيٍٍط تدت ظٺي ٌيت ظان ڪيم ڪًٍِ . 24

ڪو يا ڪجَِ ڪصڻ جي ارادي تي ڪّ ةَ ڪيط يا 

ي خڪّىتۿ رجعٽصٌگ اٿارٽي يا ًُ كاٌٌّي ڪارروائ

„رڊيٍٍط تدت ڪو ڪٍسڙ ڪًٍِ شزص رالف ٌَ 

 ٿيٍسي.

 

 

 

 ڏٌڊ

Penalty 

 

 

 

 

 ڏوَُ تي دائصه ارتيار

Cognizance of 

offence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضياٌت

Indemnity 
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ّىت ًُ „رڊيٍٍط جا ىلطس خاضم ڪصڻ ڪخ( 2. )25

 الِء كاغسا جّڙي ظگِي ٿي.

(راص طّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم ارتيارن ظان تضاد 0)

 کاٌعّاِء اُڙا كاغسا فصاُو ڪً ٿا:

(a)  طصيليڪار جًٍِ تي شاگصد جي وانسيً ۽ ظٍڀانيٍسڙ يا

اظتاد يا اداري جي ٻئي اظٽاف ۽ ان جي اٌتظاىيا وچ ۾ 

 تڪصار کي ٌتيصڻ الِء غيم ڪيّ ويٍسو؛

(b) سا جيڪي ط االئٌّعضۿ ىّڪم ۽ ٻيا فائپي اظڪيه

 اظتادن ۽ اداري جي ٻئي اظٽاف کي ڏٌا ويٍسا؛

(c)  ظِّنتً جّن گٍجائشّنۿ فيط طئي ڪصڻ  يکشاگصدن

 ۽ ٻي ركو جيڪا اداري طصفان شاگصدن کان ورتي ويٍسي؛

(d)  اداري جي شاگصدن کي في رغايتّن ۽ اظڪانصشپط

 ڏيڻ؛

(e) كيام ۽ اداري ۾ ىلصر اظتادن جا ڪو؛ ۽ 

(f)  ٻيّ ڪّ ىػاىهّ  جيڪّ ًُ „رڊيٍٍط جي گٍجائشً ۾

 ةيان ڪيّ وڃڻّ ُيّ اُّ كاغسن ۾ ةيان ڪيّ ويٍسو.

ظٍڌ ةّرڊ „ف ٽيڪٍيڪم ايجّڪيشً „رڊيٍٍطۿ . 26

۾ نفظً  (i)جي شق  0جي ذيهي دفػَ ) 20جي دفػَ  2972

۽ ان ظهعهي ۾ الزىي رجعٽصيشً ذريػي ڊگصي ظطح کان “

ٽصيم ۽ ڪيصشم ُيٺ ٽيڪٍيڪمۿ ووڪيشٍمۿ اٌڊظ

کي رتو ” ايجّڪيشً جي تصكي جّ پڻ اٌتظام ڪصڻ

 ڪيّ ويٍسو.

 

ظٍڌ رجعٽصيشً „ف ان ريڪگٍائيضڊ ايجّڪيشٍم . 27

 کي ىٍعّخ ڪيّ وڃي ٿّ. 2960اٌعٽيٽيّشٍض „رڊيٍٍطۿ 

 كاغسا

Rules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي ظٍڌ  2972

 XVI„رڊيٍٍط ٌيتص 

 جي تصىيو 20جي دفػَ 

Amendment of 

section 12 of 

Sindh Ordinance 

No.XVI of 1970 

 ىٍعّري

Repeal 
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ىشڪّره تصجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  „رڊيٍٍط ٌّٽ:

 جيڪّ ڪّرٽ ۾ اظتػيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي. ۿالِء „ُي

 

 


