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 0202ىجريَ  IXشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.IX OF 2010 

 شروس يّطًپراشيڪ ڪرىٍم شٍڌ

 0229 ايڪٽۿ اختيار( ۽ ڪو )جّڙجڪۿ

THE SINDH CRIMINAL 

PROSECUTION SERVICE 

(CONSTITUTION, FUNCTIONS 

AND POWERS) ACT, 2009 

 ]0202اپريم  32[

ڪرىٍم شٍڌ غّةي ۾ ايڪٽ جًٍِ ذريؽي 

 يّطً شروس كائو ڪئي ويٍدي.پراشيڪ

يّطً شروس پراشيڪشٍڌ غّةي ۾ ڪرىٍم جيئً تَ 

 .ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُيكائو 

 ؼيم ۾ „ٌدو ويٍدو:جّڙي ان کي ًُ ريت 

 -Iةاب 

 طروؼاتي

Chapter-I 

Preliminary 

يّطً پراشيڪشٍڌ ڪرىٍم کي ( ًُ ايڪٽ 0). 0

 0229شروس )جّڙجڪۿ ڪو ۽ اختيار( ايڪٽۿ 

 شڎيّ ويٍدو.

(ًُ جي پّري غّةي شٍڌ تائيً تّثيق ڪئي 0)

 ويٍدي.
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کان  0229„ڪٽّةر  09(ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو ۽ 3)

 الڳّ شيجِيّ ويٍدو.

( ًُ ايڪٽ ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ 0.)0

 ىفِّم جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a) “ىطهب ڪّڊ „ف ڪرىٍم پروشيجّرۿ ” ڪّڊ

 (؛Vجّ „رڊيٍٍس  0898) 0898

(b) “ّىطهب ُڪ ضهؽّ جيئً شٍڌ نيٍڊ رويٍيّ ” ضهؽ

 جي گٍجائظً ىّجب ڄاڻايّ ويّ ُجي؛ 0967ايڪٽۿ 

(c) “ىطهب ڪّڊ جي دفؽَ ” فرشٽ اٌفارىيض رپّرٽ

 تدت رڪارڊ ڪيم ىؽهّىات؛ 054

(d) “شٍڌ خڪّىت؛ ىطهب ”خڪّىت 

(e) “ىطهب شٍڌ جي ُاِء ڪّرٽ؛” ُاِء ڪّرٽ 

(f) “ىطهب كاٌّن الڳّ ڪٍدڙ ادارن جّ ” جاچ ؼيهدار

ُڪ ؼيهدارۿ جيڪّ وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن 

 تدت ڪًٍِ ڏوَُ جي جاچ الِء ىلرر ڪيّ وڃي؛

(g) “جًٍِ ۾ طاىم „ُي شٍڌ ” كاٌّن الڳّ ڪٍدڙ ادارو

پّنيس ۽ ڪًٍِ كاٌّن تدت كائو ڪيم ٻي ڪا 

 ايجٍصيۿ جيئً خڪّىت طرفان ڄاڻايّ ويّ ُجي؛

(h) “ىطهب ۽ جًٍِ ۾ طاىم „ًُ ” نّئر ڪّرٽ

ڪرىٍم ڪّرٽۿ شّل ڪّرٽۿ ةئٍڪٍگ ڪّرٽۿ 

 اشپيظم ڪّرٽ ۽ ٽرةيٌّم؛

(i) “جّ چيف  0220) 0220ىطهب پّنيس „رڊرۿ ” „رڊر

 (؛00ايگزيڪيّٽّس „رڊر ٌيتر.

(j) “ىطهب كاؼدن ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(k) “ًىطهب ُڪ ڪرىٍم ڪيس جي ” پراشيڪيّط
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 ؛پراشيڪيّطً

(l) “ىطهب پراشڪيّٽر جٍرلۿ ايڊيظٍم ” پراشيڪيّٽر

پراشيڪيّٽر جٍرلۿ ڊپٽي پراشيڪيّٽر جٍرلۿ 

ڊشٽرڪٽ پتهڪ پراشيڪيّٽرۿ ڊپٽي ڊشٽرڪٽ 

پتهڪ پراشيڪيّٽرۿ اشصٽٍٽ ڊشٽرڪٽ پتهڪ 

پراشيڪيّٽر ۽ ًُ ايڪٽ تدت ىلرر ڪيم پتهڪ 

پراشيڪيّٽر  ۽ اُي ڪّڊ تدت پتهڪ پراشيڪيّٽر 

 شيجِيا ويٍدا؛

(m) “تدت ىلرر  6ىطهب دفؽَ ” پراشيڪيّٽر جٍرل

 ڪيم پراشيڪيّٽر جٍرل؛

(n) “ىطهب ًُ ايڪٽ تدت جّڙيم كاؼدا؛” كاؼدا 

(o) “ىطهب شڌ ڪرىٍم پراشيڪيّطً ” شروس

 شروسۿ ۽

(p) “ىطهب شپريو ڪّرٽ „ف ” شپريو ڪّرٽ

 پاڪصتان.

( نفظ ۽ اعِار جيڪي ُتي اشتؽيال ڪيا ويا „ًُۿ 0)

کي اُا شاڳي ىؽٍيٰ ٌُّدي  ًتَ اٌِ پر وضاخت ٌَ „ُي

 جيڪا اًٌِ کي ڪّڊ يا „رڊر ۾ „ُي.

 -IIةاب 

 شروس جّ كيامۿ جّڙجڪ ۽ اٌتغام

Chapter-II 

Establishment, Constitution and 

Administration of the Service 

.خڪّىت ُڪ شروس كائو ڪٍدي ۽ ان جّ اٌتغام 3

يّطً پراشيڪڪٍديۿ جًٍِ کي شٍڌ ڪرىٍم 
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 شڎيّ ويٍدو.شروس 

يّٽر جٍرلۿ ايڊيظٍم پراشيڪشروس  .4

يّٽرس جٍرلۿ پراشيڪيّٽرس جٍرلۿ ڊپٽي پراشيڪ

يّٽرسۿ ڊپٽي ڊشٽرڪٽ پراشيڪڊشٽرڪٽ پتهڪ 

يّٽرس ۽ اشصٽٍٽ ڊشٽرڪٽ پتهڪ پراشيڪپتهڪ 

 يّٽرس تي ىظتيم ٌُّدي.پراشيڪ

( خڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلػد خاغم ڪرڻ 0. )5

 ڻائيٍدي.الِء شروس تي ضاةطي کي يليٍي ة

 (شروس جّ اٌتغام خڪّىت جي ُٿ ُيٺ ٌُّدو.0)

پراشيڪيّٽر جٍرل جي ٌگراٌي ۾ ۽ خڪّىت جي ( 3)

يّٽر جٍرلۿ ايڊيظٍم پراشيڪضاةطي ُيٺ 

پراشيڪيّٽر جٍرل ۽ ڊپٽي پراشيڪيّٽر جٍرل 

 پٍٍِجا ڪو شراٌجام ڏيٍدا.

خڪّىت جي ضاةطي ُيٺۿ ُڪ ضهؽي اٌدر ( 4)

پتهڪ يّٽرسۿ ڊشٽرڪٽ پراشيڪّرا شي

 شيڪيّٽر جي ٌگراٌي ُيٺ ڪو ڪٍدا.پرا

( خڪّىت اُڏيً طرطً ۽ ضاةطً تدت 0. )6

پراشيڪيّٽر جٍرل ىلرر ڪٍديۿ جيئً خڪّىت 

 طئي ڪري.

(پراشيڪيّٽر جٍرل جي ىالزىت جا طرط ۽ ضاةطا 0)

 ان جي ؼِدي جي ىدت دوران تتديم ٿي ٌَ شگٍِدا.

ىدي پراشيڪيّٽر جٍرل ٽً شانً جي ٌَ وڌائڻ الئق ( 3)

 الِء ؼِدو شٍڀانيٍدو.

پراشيڪيّٽر جٍرل پٍٍِجي ؼِدي جي ىدي دوران ( 4)

 خڪّىت کي نکت ۾ اشتؽيفيٰ ڏئي شگِي ٿّ.

Service 

 جّڙجڪ

Constitution 
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خڪّىتۿ نکت ۾ شتب رڪارڊ ڪرڻ ۽ ٻڌڻ جّ ( 5)

ىّكؽّ فراُو ڪرڻ کاٌپِّء پراشيڪيّٽر جٍرل کي 

ةدؼٍّاٌي يا طتي ىؽذوري جي ةٍياد تي ان جّ ىدو پّرو 

 شگِي ٿي. ڪرڻ کان اڳ ُٽائي

پراشيڪيّٽر جٍرل کي ٌٍڍي ؼدانت ۾ خڪّىت  (6)

 جي طرفان پيض ۽ خاضر ٿيڻ جّ خق خاغم ٌُّدو.

پراشيڪيّٽر جٍرل پٍٍِجا ڪي ةَ اختيار ۽ ڪو ( 7)

ايڊيظٍم پراشيڪيّٽر جٍرل يا ڊپٽي پراشيڪيّٽر 

 جٍرل کي ىٍتلم ڪري شگِي ٿّ.

ڪّ ةَ طخع تيصتائيً پراشيڪيّٽر جٍرل ىلرر ٌَ . 7

ڪيّ ويٍدو جيصتائيً اُّ پاڪصتان جّ طِري ٌَ 

ُجي ۽ جًٍِ جي ؼير پٍجيتانيَِ شانً کان گِٽ ٌَ 

 „ُيۿ ۽

(a)  َُاُّۿ ؼرغي الِءۿ يا اُڏن ؼرغً الِء جً جّ ىدو ڏ

شانً کان گِٽ ٌَ ُجيۿ ُاِء ڪّرٽ جّ ايڊووڪيٽ 

 رُيّ ُجي؛ يا

(b)  اُّ ال گريجّئيٽ „ُي ۽ ةيان ڪيم شّل شروس ۾

اُڏي ؼرغي تائيً رُيّ ُجيۿ جيڪّ شترًٌِ شانً 

 کان گِٽ ٌَ ُجي؛ يا

(c)  ُجيۿ جًٍِ جّ  ىدو ؼدانتي ؼِدو رکيّ ًُ شٍڌ ۾

 ڏَُ شانً کان گِٽ ٌَ ُجي؛ يا

(d)  ايڊيظٍم پراشيڪيّٽر جٍرل جّ ڪو ًُ

کان  شراٌجام ڏٌا ُجًۿ جًٍِ جّ ؼرغّ پٍج شانً

 گِٽ ٌَ ُجي؛ يا

(e)  ڊشٽرڪٽ پتهڪ پراشيڪيّٽر طّر ڪو ًُ
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شراٌجام ڏٌّ ُجيۿ جًٍِ جّ ؼرغّ شت شانً کان 

گِٽ ٌَ ُجي يا ڪًٍِ كاٌّن تدت شٍڌ ۾ 

پراشيڪيّٽر طّر ڪو شراٌجام ڏٌّ ُجيۿ جًٍِ جّ 

 ؼرغّ پٍدرًٌِ شانً کان گِٽ ٌَ ُجي.

 ؼرغّ ڳڻڻ دوران جًٍِ دوران ڪّ ىاڻِّ ُاِءوضاخت: 

ڪّرٽ جّ ايڊووڪيٽ رُيّ ُجي يا جڊيظم „فيس 

رکي ُجيۿ اُڏو ؼرغّ ةَ ڳڻيّ ويٍدوۿ جًٍِ دوران ًُ 

ُجيۿ  ؼِدو رکيّؼدانتي ايڊوڪيٽ ٿيڻ کاٌپِّء ةَ 

ؼدانتي جيئً ىؽاىهّ ُجيۿ ؼرغّ جًٍِ دوران اُّ 

 رکڻ کاٌپِّء ايڊووڪيٽ ٿيّ ُجي.ؼِدو 

خڪّىت نّئر ڪّرٽ ۾ ڪرىٍم ڪيصز کي ( 0).8

ڏيڻ الِء ايڊيظٍم پراشيڪيّٽرس جٍرل ۽ ڊپٽي  ىًٍِ

 پراشيڪيّٽرس جٍرل ىلرر ڪري شگِي ٿي.

خڪّىت ُر ضهؽي ۾ ڊشٽرڪٽ پتهڪ ( 0)

پراشيڪيّٽر ىلرر ڪري شگِي ٿيۿ جيڪّ ڪّڊ جي 

ىلػد ىّجب ضهؽي ۾ پراشيڪيّطً جّ „فيصر 

 اٌچارج ٌُّدو.

شيّريّن ىلرريّنۿ شّاِء پراشيڪيّٽر جٍرل جيۿ ( 3)

ىختهف ؼِدن تيۿ طروؼاتي ڀرتي طّر اُڏي شروس ۾ 

 طريلي ڪيّن ويٍديّنۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي:

ةظرطيڪۿ طروؼاتي ڀرتي کاٌپِّءۿ ايڊيظٍم 

پراشيڪيّٽر جٍرلۿ ڊپٽي پراشيڪيّٽر جٍرلۿ 

اشصٽٍٽ پراشيڪيّٽر جٍرلۿ ڊشٽرڪٽ پتهڪ 

پراشيڪيّٽر ۽ ڊپٽي ڊشٽرڪٽ پتهڪ پراشيڪيّٽر 

و „شاىيّن تركيً ذريؽي جي ؼِدن تي پٍجاَُ شيڪڏ
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 ڀريّن ويٍديّن.

ڊشٽرڪٽ پراشيڪيّٽرۿ ڊپٽي ڊشٽرڪٽ پتهڪ ( 4)

پراشيڪيّٽرۿ اشصٽٍٽ ڊشٽرڪٽ پتهڪ 

پراشيڪيّٽرۿ ايڊيظٍم پراشيڪيّٽر جٍرل ۽ ڊپٽي 

پراشيڪيّٽر جٍرل جي ؼِدن تي شّاِء شٍڌ پتهڪ 

ةٍيادن تي  ىصتلمشروس ڪييظً جي شفارطً جي 

 ڪا ةَ شڌيَء ريت ڀرتي ٌَ ڪئي ويٍدي.

ةظرطيڪ ًُ ايڪٽ جي الڳّ ٿيڻ تيۿ غّةي ۾ 

ىصتلتم ةٍيادن تي پراشيڪيّطً جا ڪو شراٌجام 

 ڏيٍدڙ ىاڻِّ اُڏيَء ريت جاري رکٍدا.

 -IIIةاب 

 پراشيڪيّٽرس جا اختيار ۽ ڪو

Chapter-III 

Powers and Functions of the Prosecutors 

پراشيڪيّٽرس خڪّىت طرفان ( 0. )9

 پراشيڪيّطً کي ىًٍِ ڏيڻ الِء ذىيّار ٌُّدا.

ُڪ ضهؽي ُڪ ڊشٽرڪٽ پتهڪ پراشيڪيّٽر ( 0)

۾   اٌدر ٌٍڍي ؼدانت جي شهصهي ۾ پراشيڪيّٽرس وچ

 ڪو ورُائيٍدو.

تدت ُڪ پّنيس رپّرٽۿ  073ڪّڊ جي دفؽَ (3)

ةظيّل فرشٽ اٌفارىيظً رپّرٽ جي رد ڪرڻ يا ُڪ 

جّاةدار کي ڇڎڻ جي درخّاشت يا ُڪ جّاةدار ًُ 

 ڪّرٽ ۾ ايڪٽ تدت پراشيڪيّٽر جي ذريؽي 

 پيض ڪرڻ جي.

ي ڇٍڊڇاڻ تدرخّاشت  جيپراشيڪيّٽر رپّرٽ ( 4)
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 ڪري شگِي ٿّ ۽ ڪري شگِي ٿّ:

(a) ي پّنيس اشٽيظً جي „فيس اٌچارج يا شاڳئي ئ

جاچ „فيصر خّاني ڪري شگِي ٿّۿ جيئً ىؽاىهّ 

۾ ٌلع „ُيۿ  رپّرٽُجيۿ جيڪڎًُ اُّ شيجِي تَ 

 اُڏن ٌلػً کي دور ڪرڻ الِءۿ جيئً ان ڄاڻايا ُجً؛ يا

(b)  جيڪڎًُ اُا جيػ ڪرائڻ الِء درشت „ُي تَۿ

 ىجاز دائره اختيار رکٍدڙ ؼدانت ۾ پيض ڪٍدو.

ىهڻ  تدت وكتي پّنيس رپّرٽ 073جي دفؽَ ڊ (ڪ5ّ)

 تيۿ پراشيڪيّٽر ڪٍدو:

(a)  جاچ جي ىڪيم ٿيڻ ۾ دير جي شتتً جي جاچ

ىطيئً ڪٍدو ۽ جيڪڎًُ اُّ شيجِي ٿّ تَ شتب 

„ًُ تَ ؼدانت کي ٽرائيم ىهتّي ڪرڻ الِء ڪٍدڙ 

درخّاشت ڪري شگِي ٿّ ۽ جاچ پّري ٌَ ٿيڻ جي 

ٽرائيم طروع  غّرت ۾ جّڳي وكت دورانۿ ؼدانت کي

 ڪرڻ جي درخّاشت ڪري شگِي ٿّ؛ ۽

(b)  ًجاچ پّري ٿيڻ ۾ دير الِء ڄاڻايم شتب ىطيئ

ڪٍدڙ ٌَ ُئڻ جي غّرت ۾ ؼدانت کي رڪارڊ تي 

ىّجّد طاُدي جي ةٍياد تي ٽرائيم طروع ڪرڻ جي 

 درخّاشت ڪري شگِي ٿّ.

پراشيڪيّٽر پٍٍِجي ڇٍڊ ڇاڻ جا ٌتيجا ىّجّد ( 6)

ارن يا ڪًٍِ ُڪ خالف طاُدي ۽ شيّرن جّاةد

خليلتً ۽ ڪيس جي خانتً ىّجب ڏوَُ جي الڳّ ٿيڻ 

 ةاةت نکت ۾ ؼدانت ۾ جيػ ڪرائي شگِي ٿّ.

پّنيس اشٽيظً جّ „فيصر اٌچارج يا جاچ ( 0. )02

 „فيصر ڪري شگِي ٿّ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پراشيڪيّٽرس ڏاًٌِ 

 پّنيس جّن ذىيّاريّن
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(a)  فّري طّر تي ڊشٽرڪٽ پتهڪ پراشيڪيّٽر کي

ُر ڪرىٍم ڪيس جي رجصٽريظً ةاةت فرشٽ 

رپّرٽ جّ ٌلم اىاڻي رپّرٽ ڪري شگِي اٌفارىيظً 

 ٿّ؛

(b) َتدت پّنيس رپّرٽ كاٌّن  073ڪّڊ جي دفؽ

 واشطيدارىّجب ةيان ڪيم ؼرغي دوران 

 پراشيڪيّٽر کي اىاڻي شگِي ٿّ؛ ۽

(c) جيڪڎًُ جاچ ىڪيم ٌاُي ٿي يا كاٌّن ىّجب

ةيان ڪيم وكت دوران ىڪيم ٌٿي ٿي شگِي تَ دير جا 

 ٽر کي ٻڌائيٍدو.شتب رڪارڊ ڪٍدو ۽ پراشيڪيّ

پّنيس اشٽيظً جّ „فيصر اٌچارج يا جاچ „فيصرۿ ( 0)

پراشيڪيّٽر طرفان ڄاڻايم وكت دورانۿ ُدايتً تي 

تدت پّنيس رپّرٽ  073ؼيم ڪٍدو ۽ ڪّڊ جي دفؽَ 

۾ پراشيڪيّٽر طرفان ڄاڻايم ٌلع ُٽائيٍدوۿ ةظيّل 

فرشٽ اٌفارىيظً رپّرٽ جي رد ٿيڻ يا جّاةدار يا انزام 

 کي „زاد ڪرڻ واري درخّاشت جي.ُيٺ „يم 

 پراشيڪيّٽر جٍرل ڪٍدو:( 0. )00

(a)  خڪّىت کي شروس جي شانياٌي رپّرٽ ُهٍدڙ

ىاني شال جي ٽً ىِيًٍ شييت خڪّىت کي جيػ 

 ڪرائيٍدو؛

(b)  خڪّىت کي شروس جي ڪارڪردگي ةاةت

 „گاَُ رکٍدو.

ُيٺ ڪو  َءيٌپراشيڪيّٽر جٍرل جي ٌگرا( 0)

ڪٍدڙ ُڪ پراشيڪيّٽرۿ پٍٍِجي ذىي شيّرن 

ڪيصً ۾ اڳڀرائي ةاةت پراشيڪيّٽر جٍرل کي „گاَُ 

Responsibilities of 

Police towards 

Prosecutor General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پراشيڪيّٽرز جّن 

 ذىيّاريّن

Duties of 
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 رکٍدو.

( ڊشٽرڪٽ پتهڪ پراشيڪيّٽر جي ٌگراٌي ُيٺ 3)

ڪو ڪٍدڙ پراشيڪيّٽرۿ پٍٍِجي ذىي شيّرن 

ڪرىٍم ڪيصً ۾ اڳڀرائي ةاةت ڊشٽرڪٽ پتهڪ 

 پراشيڪيّٽر کي „گاَُ رکٍدو.

ٽر ان خيال جّ „ُي تَ ڪًٍِ جتي پراشيڪيّ( 4)

ڪيس ۾ شزا ۾ واڌ يا ٌغرثاٌي الِء درخّاشت ڏيڻ 

گِرجي تَ اُّ ىؽاىهّ ڊشٽرڪٽ پتهڪ پراشيڪيّٽر 

يا پراشيڪيّٽر جٍرل ڏاًٌِ اىاڻيٍدوۿ جيڪّ ان 

 شهصهي ۾ كاٌّن ىّجب جّڳا اپاَء وٺٍدو.

 ةري ٿيڻ جي غّرت ۾ : ( 5)

(i) ضهؽي ۾ ؼدانتۿ الڳاپيم ڊشٽرڪٽ پتهڪ

 پراشيڪيّٽر؛ ۽

(ii) ڪّرٽۿ الڳاپيم پراشيڪيّٽرۿ ڪيس  اشپيظم

جا تفػيم اپيم ڪرڻ جي ةٍيادن شييت 

پراشيڪيّٽر جٍرل ڏاًٌِ اىاڻيٍدا ۽ پراشيڪيّٽر 

جٍرل خڪّىت کي اپيم کي ترجيح ڏيڻ جي 

 درخّاشت ڪري شگِي ٿّ.

کيس پراشيڪيّطً الِء ىهيم ُر پراشيڪيّٽرر ( 6)

فائيم ةيان ڪيم طريلي ىّجب  انڳُڪ ڪيس الِء 

 جّڙي شگِي ٿّ.

ڊشٽرڪٽ پتهڪ پراشيڪيّٽر „رڊر جي ( 7)

تدت كائو ڪيم ڪرٌم جصٽس  002„رٽيڪم 

 ڪّ„رڊيٍيظً ڪييٽي جي ىييتر طّر ڪو ڪٍدو.

 يّٽر ڪٍدو:پراشيڪُڪ ( 8)
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(a)  شيّرن ىؽاىهً ۾ۿ پٍٍِجا ڪو شراٌجام ڏيٍدو ۽

شِڻي پٍٍِجا اختيار شٺي ريتۿ ايياٌداريَء شانۿ 

شانۿ ؼّاىي ىفاد ۾ ۽ اٌػاف كائو رکڻ الِء ٌيٌّي 

 اشتؽيال ڪٍدو؛

(b)  پّنيس رپّرٽ جي ىهڻ تيۿ ختيي يا ؼارضيۿ

ةظيّل فرشٽ اٌفارىيظً رپّرٽ جي رد ڪرڻ يا 

درخّاشت جيۿ شاڳي جي جّاةدار جي „زادي ةاةت 

 تدت ان تي ڪو ڪٍدو؛ 9ڇٍڊڇاڻ ڪٍدو ۽ دفؽَ 

(c)  رڪارڊ ۽ رجصٽرس ۾ اُڏيّن داخالئّن ڪٍدوۿ

 جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي؛

(d)  اُڏيّن ٻيّن ذىيّاريّن شراٌجام ڏيٍدو جيئً کيس

خڪّىت طرفان ًُ ايڪٽ تدت شٌّپيّن ويّن 

 ُجً.

 -IVةاب 

 پروشيس شروٌگ ايجٍصي جّ كيام

Chapter-IV 

Establishment of Process Serving 

Agency 

خڪّىت ڪرىٍم پروشيس شروٌگ ايجٍصي ( 0. )00

كائو ڪري شگِي ٿي اُڏا پروشيس شروٌگ ڪو 

 شراٌجام ڏيڻ الِء جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

(ڪرىٍم پروشيس شروٌگ ايجٍصي جي ىييترن 0)

 جي ىالزىت جا طرط ۽ ضاةطا ۽ ىلرري الِء پرک اُڏيَء

 ريت ٌُّديۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

 -Vةاب 
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 ىتفركات

Chapter-V 

Miscellaneous 

ٌّٽيفڪيظً ذريؽيۿ شرڪاري گزيٽ ۾ خڪّىت . 03

ًُ ايڪٽ جا ىلػد خاغم ڪرڻ الِء كاؼدا جّڙي 

 شگِي ٿي.

ًُ ايڪٽ جي گٍجائظً ۽ كاؼدن ىّجب شروس . 04

جا ىييترسۿ ةظيّل ؼيهي جيۿ شّل شروٌٽس ايڪٽۿ 

( ۽ ان شان 04جي شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  0973) 0973

 الڳاپيم كاؼدن تدت ىلرر ڪيا ۽ ُاليا ويٍدا.

.پراشيڪيّٽر جٍرل خڪّىت کان اڳّاٽ ىٍغّري 05

ڪارڪردگيَء جّ ذريؽي پتهڪ پراشيڪيّٽرس الِء 

 جاري ڪري شگِي ٿّ.طريليڪار 

( ًُ ايڪٽ تدت شٺي ٌيت شان ڪيم 0. )06

 ڪًٍِ ڪو يا ڪجَِ ڪرڻ جي ارادي تي

پراشيڪيّٽر خالف ڪّ ىلدىّۿ ڪارروائي يا كاٌٌّي 

 ٌَ ٿيٍدي.چاراجّئي 

ًُ ايڪٽ تدت ىلرر ڪيم پراشيڪيّٽر ( 0)

جي  0862) 00جي دفؽَ  0862پاڪصتان پيٍم ڪّڊۿ 

( ىّجب شرڪاري ىالزم شيجِيّ XLV„رڊيٍٍس 

 ويٍدو.

خڪّىت خڪو ذريؽي ًُ ايڪٽ جي . 07

ُٽائي  گٍجائظً جي الڳّ ٿيڻ ۾ اڀرٌدڙ ڪا رٌڊڪ

 شگِي ٿي.

جيصتائيً وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن جي ڪجَِ .08

 

 

 

 كاؼدا جّڙڻ جّ اختيار

Power to make rules 

 

 ىالزىت جا طرط ۽ ضاةطا

Terms and 

conditions of Service 

 

 ڪٍڊڪٽڪّڊ „ف 

Code of Conduct 

 

 ضياٌت

Indemnity 

 

 

 

 

 

 

 رٌڊڪّن ُٽائڻ

Removal of 

difficulties 

ٻيً كاًٌٌّ تي اثراٌداز ٿيڻ 
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ىتضاد ٌَ ُجي ًُ ايڪٽ جّن گٍجائظّن ىّثر 

 ٌُّديّن.

 

ًُ ايڪٽ جي الڳّ ٿيڻ کان اڳ خڪّىت طرفان .09

ڪرىٍم ڪيصً جي پراشڪيّطً الِء ڪيم شيّريّن 

ىلرريّنۿ کٍيم كدمۿ جاري ڪيم ٌّٽيفڪيظٍزۿ ًُ 

جاري ڪيم شيجِيا  کٍيم ۽ايڪٽ تدت ڪيمۿ 

 ويٍدا.

 

 

 

ىذڪّره ترجيّ ؼام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ ايڪٽ  ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتؽيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 جّ ايڪٽ

Act to over-ride 

other rules 

 ىدفّظ

Savings 
 

 

 


