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THE ESTABLISHMENT OF THE 

OFFICE OF OMBUDSMAN FOR 

THE PROVINCE OF SINDH 

(AMENDMENT) ACT, 2012 
 ]۲۱۱۲اپشیل  ۲[

ایکٹ جظ کے رسیعے عنذھ صوبے کے لیئے 

هیں  ۱۹۹۱اعلٰی کی آفیظ کب قیبم ایکٹ، هحتغب 
 تشهین کی جبئے گی۔

جیغب کہ عنذھ صوبے کے لیئے هحتغب اعلٰی کی 
هیں تشهین کشنب هقصود  ۱۹۹۱آفیظ کب قیبم ایکٹ، 

 ہے، جو اط طشح ہوگی؛

 اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:
هحتغب  یئےعنذھ صوبے کے ل( اط ایکٹ کو ۱۔ )۱

کہب جبئے  ۲۱۱۲ یکٹ،( این)تشه یبمکب ق یظآف یک یٰ اعل
 گب۔

 (یہ فی الفوس نبفز ہوگب۔۲)

۔ عنذھ صوبے کے لیئے هحتغب اعلٰی کی آفیظ کب ۲
( کے ۱هیں، ریلی دفعہ ) ۴کی دفعہ  ۱۹۹۱قیبم ایکٹ، 

 لیئے هنذسجہ ریل طوس پش هتببدل ہوگب:
( هحتغب اعلٰی چبس عبل کے عشصہ کے لیئے ۱'')

 عہذہ سکھے گب:

سنش، کغی خبص کیظ هیں، وصیشاعلٰی بششطیکہ گو
کے هشوسے پش هحتغب اعلٰی کی هذت بڑھب عکتب ہے 

یب اط کی هضیذ هذت کے لیئے دوببسہ هقشس کش عکتب 
 ہے، جیغے وہ هنبعب عوجھے۔

 

نوٹ: ایکٹ کب هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں کیب جب 

 سکتب
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