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 3122ىجريَ  XIVشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.XIV OF 2011 

 3122 ايڪٽۿ اٿارٽي تدفغ جّ ٻارن شٍڌ

THE SINDH CHILD 

PROTECTION AUTHORITY 

ACT, 2011 

 ]3122 جّن :[

شٍڌ ٻارن جي تدفغ جي اٿارٽي جًٍِ ذريعي ايڪٽ 

 اٿارٽي كائو ڪئي ويٍدي.جي ٌاني شان 

شٍڌ ٻارن جي تدفغ جي اٿارٽي جي ٌاني شان جيئً تَ 

اٿارٽي كائو ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُي ۽ ٻارن جي 

تدفغ الِء خاص خفاػتي كدم کي يليٍي ةڻائڻ ۽ 

 الڳاپيم ىعاىهً الِء اٿارٽي جّ كيام ضروري ٿي پيّ „ُي؛

 ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌدو ويٍدو;

شٍڌ ٻارن جّ تدفغ اٿارٽي کي  ايڪٽ( ًُ 2). 2

 شڎيّ ويٍدو. 3122ايڪٽۿ 

 فّري ظّر الڳّ ٿيٍدو.( ُي 3) 

 

 

ًُ ايڪٽ ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىلػد ۽ ىفِّم جي . 3

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً;

(a)“ىعهب ًُ ايڪٽ تدت كائو ڪيم شٍڌ ” اٿارٽي

 ٻارن جي تدفغ جي اٿارٽي؛

(b)“ًىعهب اٿارٽي جّ چيئرپرشً؛” چيئرپرش 
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(c)“ضروري تدفغ جي كدىً جي گِرج رکٍدڙ ٻار ”

 جًٍِ ۾ طاىم „ُيۿ اُّ ٻار جيڪّ;

(i)ر „ُي؛اتظددۿ زيادتي ۽ ُراشان ڪرڻ جّ طڪ 

(ii) ًجصياٌي ۽ ذٍُي تظددۿ جٍصي زيادتي يا پئص

 عيّض جٍصي زيادتي جّ طڪار „ُي؛

(iii) خراب تريً كصو جي ٻارن جي پّرُئيۿ خراب

 زةردشتي ڪئي وڃي ٿي؛پّرُئي يا فليري الِء 

(iv)ٍگ پاڪصتان اٌدر ۽ پاڪصتان گهاٌصاٌي اشي

 کان ٻاُر جّ طڪار „ُي؛

(v) ّىٍظيات ىٍتلم ڪرڻ الِء غهط اشتعيال ٿي رُي

„ُي يا گهّ ڊرگزۿ اشپرٽ جِڏن ىادن جي ىٍتلهي الِء 

 اشتعيال ٿي رُيّ „ُي؛

(vi)ڪًٍِ ُٿيارةٍد تڪرار ۾ ىهّث „ُي؛ 

(vii) کاٌصّاِء وارو ٻار اُي؛ ۽ةٍيادي شار شٍڀال 

(viii)ايڇ „ِء وي ايڊز جّ طڪار يا ىتاثر ٿيم „ُي؛ 

(d)“ىعهب ًُ ايڪٽ يا ” ٻارن جي تدفغ جّ ادارو

كاعدن تدت كائو ڪيم يا شڃاڻپ ڏٌم اداروۿ ٻارن جي 

گِرةم خاص خفاػتي اپائً جي داخالۿ شار شٍڀالۿ 

 تدفغ ۽ ةدانيَء الِء؛

(e)“ ىعهب ًُ ايڪٽ ” عيهدارٻارن جي تدفغ وارو

جي ىلػدن الِء خڪّىت ظرفان ىلرر ڪيم ُڪ 

 عيهدار؛

(f)“ىعهب ًُ ايڪٽ تدت ” ٻارن جي تدفغ جّ يٌّٽ

ىلاىي عالئلي الِء اٿارٽي ظرفان كائو ڪيم ٻارن جي 

 تدفغ جّ يٌّٽ؛
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(g)“ىعهب اُّ ىاڻِّ جيڪّ ارڙًُ شانً جي عير ” ٻار

 تائيً ٌَ پِتّ „ُي؛

(h)“ايڪٽ تدت كائو ڪيم شٍڌ ىعهب ًُ ” فٍڊ

 ٻارن جي تدفغ جي اٿارٽي جّ فٍڊ؛

(i) ِ“ىعهب شٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(j)“ىعهب ُڪ يٌّيًۿ تعهلّۿ ٽائّنۿ ” ىلاىي ايراضي

ضهعّ ۽ شٽي ڊشٽريڪٽ جيئً شٍڌ نّڪم 

۾ ةيان ڪيم  6جي دفعَ  3112گّرٌييٍٽ „رڊيٍٍسۿ 

 „ُي؛

(k)“ىعهب اٿارٽي جّ ىييتر؛” ىييتر 

(l)“ىعهب ًُ ايڪٽ تدت جّڙيم كاعدن  ”ةيان ڪيم

 ىّجب ةيان ڪيم؛

(m)“ىعهب اٿارٽي جّ شيڪريٽري.” ريشيڪريٽ 

(ًُ ايڪٽ جي طروعات تيۿ خڪّىت شٺ 2.)4

ڏيًٍِ اٌدر شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً ذريعي 

اٿارٽي كائو ڪٍدي جًٍِ کي شٍڌ ٻارن جي تدفغ جي 

 اٿارٽي شڎيّ ويٍدو.

ًٍِ کي غير (اٿارٽي ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّدي ج3)

ىتدرڪ تّڙي ىتدرڪ ٻٍِي كصيً جي ىهڪيت 

خاغم ڪرڻ يا رکڻ جي خليلي ىّروثيت ۽ عام ىِر 

خاغم ٌُّديۿ جيڪا ٌاني شان ڪيس ڪري شگِي 

 ٿي ۽ ان تي ڪيس ٿي شگِي ٿّ.

(خڪّىت اشٽيٽۿ زىيً يا عيارت ةٍا كييت جي 4)

ىٍتلم ڪري شگِي ٿي تَ جيئً ان ىلػد الِء اشتعيال 

جًٍِ ىلػد الِء اٿارٽي كائو ڪئي ڪري شگِجيۿ 
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 وئي „ُي.

 (اٿارٽي جا ُيڊ ڪّارٽرز ڪراچي ۾ ٌُّدا.5)

 (اٿارٽي ىظتيم ٌُّدي;2.)5

(a)چيئرپرشً؛ 

(b).ىييترز 

(شّطم ويهفيئر ڊپارٽييٍٽ جّ ىٍصٽر ان چارج 3)

 اٿارٽي جّ چيئرپرشً ٌُّدو.

 (شيڪريٽريۿ شّطم ويهفيئر ڊپارٽييٍٽ.4)

 ٌاىزد ڪري شگِي ٿي; (خڪّىت ُيٺيان ىييتر5)

(i)  وڏي وزير پاران غّةائي

اشييتهي جا ٻَ ىييتر ٌاىزد 

 ڪيا ويٍدا

 ىييترز

(ii)  ٻارن جي خلً ۾ تجرةّ رکٍدڙ

 ٻَ ٌاىيارا ايڊووڪيٽس

 ىييترز

(iii)  ٻارن جي ڀالئي ۽ تركيَء الِء

ڪو ڪٍدڙ غير شرڪاري 

 تٍؼييً جا ٻَ ٌيائٍدا

 ىييترز

(iv)  ّگِرو وزارت شٍڌ ج

 شيڪريٽري

ايڪس 

„فيظّ 

 ىييتر

(v)  ّكاٌّن واري کاتيۿ شٍڌ ج

 شيڪريٽري؛ ۽

ايڪس 

„فيظّ 

 ىييتر

(vi)  ّشٍڌ نيتر ڊپارٽييٍٽ ج

 شيڪريٽري.

ايڪس 

„فيظّ 
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 ىييتر

 وّ ٻيّ ىاڻِّ يا يٌّيصيف جّ ٌيائٍد(اٿارٽي ڪ6)

„رگٍائيزيظً يا ايجٍصي جّ  ڪًٍِ عانيي يا كّىي

 ىلرر ڪري شگِي ٿي. ٌيائٍدو

 (اٿارٽي جّ ڊائريڪٽر جٍرل شيڪريٽري ٌُّدو.7)

(ايڪس „فيظّ کاٌصّاِء ىييتر ٽً شانً الِء عِدو 2.)6

 رکٍدا ۽ ٻً کان وڌيڪ نڳاتار ىدن الِء اُم ٌُّدا.

ةٍيادن تي ڪو ڪٍدا ۽ فلط  رضاڪاراڻا(ىييتر 3)

ىصافري ۽ روزاٌي االئٌّس ڏٌّ ويٍدوۿ جيئً ةيان ڪيّ 

 ويّ ُجي.

ٌاىزد ڪيم ىييترۿ ُٿ نکت خڪّىت (اٿارٽي جّ 4)

 کي پٍٍِجي عِدي تان اشتعيفيٰ اىاڻي شگِي ٿّ.

(فّتگيۿ اشتعيفٰي يا ايڪس „فيظّ ىييتر کاٌصّاِء 2.)7

دا ٿيم „شاىي يىييتر جي ةرظرفي جي غّرت ۾ پ

خڪّىت ظرفان ڪًٍِ ٻئي طخع ذريعي ڀري ويٍدي 

 جيڪّ اُڏو عِدو رُيم ىدي تائيً رکي شگٍِدو.

جّ ڪّ ةَ كدم يا ڪارروائي اٿارٽي ۾  (اٿارٽي3)

ي يا اٿارٽي جي جّڙجڪ ۾ ڪًٍِ ڪًٍِ „شاى

 ر ىّثر ٌَ ٌُّدو.يجي غّرت ۾ غ ٌلػان

(خڪّىت ڪًٍِ ىييتر کي ُٽائي شگِي ٿيۿ 2.)8

 جيڪڎًُ اُّ طخع;

(a)ةٍا ىعاوضي كرضي ٿي ٿّ وڃي؛ 

(b) ةداخالكي جي ڏوَُ جي انزام ُيٺ „ُي يا شزا ٻڌائي

 وئي „ُي؛

(c) ذٍُي تّازن وڃائي ويِي ٿّ ۽ ىجاز عدانت ظرفان
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 كرار ڏٌّ ويّ „ُي؛ذٍُي ىعذور 

(d) ّىييتر ظّر خيثيت کي خراب ڪيّ „ُي جيڪ

ةظرظيڪ ڪّ ةَ „ُي؛ الِء ٌلػاٌڪار ّاىي ىفاد ع

طخع ًُ طق ُيٺ ُٽايّ ٌَ ويٍدو جيصتائيً ان کي 

 نکت ۾ غفائي پيض ڪرڻ جّ ىّكعّ ٌَ ڏٌّ وڃي;

( تدت پيدا ٿيم „شاىي خڪّىت 2(ذيهي دفعَ )3)

يعي ڀري رظرفان ٻئي طخع جي ىييتر ظّر ىلرري ذ

ويٍدي جيڪّ اُڏو عِدو رُيم ىدي تائيً رکي 

 شگٍِدو.

(ڊائريڪٽر جٍرل اٿارٽي جّ چيف ايگزيڪيّٽّ 2.)9

ٌُّدو ۽ خڪّىت ظرفان ةيان ڪيم ظريليڪار تدت 

 ىلرر ڪيّ ويٍدو.

۽ اُڏا ڪو  (ڊائريڪٽر اُڏا اختيار اشتعيال ڪٍدو3)

شراٌجام ڏيٍدو جيئً اٿارٽي ظرفان ظئي ڪيّ ويّ 

 ُجي.

اٿارٽي جي گڎجاڻي اُڏي ٍُڌ ۽ اُڏي ڏيًٍِ ۽ (2.):

يئرپرشً ظئي چاُڏن وكتً تي ڪّٺائي ويٍدي جيئً 

 ڪري ۽ ان جي غدارت ۾ ٿيٍدي.

(ڪًٍِ ةَ پراڪصي پريزٌٽيظً جي گڎجاڻيَء ۾ 3)

 اجازت ٌَ ٌُّدي.

جّ ڪّرم ڪم ىييترن جي اڌ  (اٿارٽي جي گڎجاڻيَء4)

 ةراةر ٌُّدوۿ جًٍِ جي ٌصتت ُڪ ڳڻتي ويٍدي.

(اٿارٽي جا شيّرا فيػال ىييترن جي اڪثريت 5)

ظرفان ڪيا ويٍدا ۽ ووٽً جي ةراةري جي غّرت ۾ۿ 

 چيئرپرشً کي ُڪ ڪاشٽٍگ ووٽ ٌُّدو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جٍرل ڊائريڪٽر

Director General 
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(اٿارٽي جا شيّرا خڪو ۽ فيػال چيئرپرشً جي 6)

جيڪّ  غديح شان ٿيٍدا يا ٻيّ ڪّ طخع

 چيئرپرشً ظرفان ان شهصهي ۾ ىجاز ُجي.

( ًُ ايڪٽ جي ىلػدن الِءۿ اٿارٽي کي ُيٺيان 2.)21

 اختيار ٌُّدا;

(a) غّةائي ۽ ضهعي شعح تي ٻارن جي تدفغ شان

 الڳاپيم ىعاىال ٌتيرڻ ۽ ڏشڻ؛

(b) ٻارن جي تدفغ جي گِرةم اپائً جي خلً کي

 يليٍي ةڻائڻ؛

(c)شِڪار ڪرڻ ۽  ٻارن جي تدفغ جي ىعاىهً الِء

 ادارتي ىڪيٍزم كائو ڪرڻ؛

(d)  ادارن جي ىّجّد ىختهف ٻارن جي ڀالئي جي

خدىتً کي وڌائڻ ۽ ىضتّط ةڻائڻ الِء ضروري 

 ڪّطظّن وٺڻ؛

(e) ًشياجي ةدانيۿ ٌٍڍن ۽ اغالخاتي ادارن ۽ خدىت

الِء گِٽ ۾ گِٽ ىعيار جّڙڻ ۽ اًٌِ تي عيهدر„ىد 

 يليٍي ةڻائڻ؛

(f) جي اپائً الِء خڪّىت يا ٻارن جي خاص تدفغ

م اُڏن شيّرن ادارن ٌجي شيڪٽر ظرفان كائو ڪي

جي روطٍي ۾ ۾ گِٽ ىعيارن  جي ڪيً جي گِٽ

 ڻ؛ٌگراٌي ڪر

(g) ٻارن شان الڳاپيم ٻيً شيّرن ادارن الِء گِٽ ۾ گِٽ

ىعيار جّڙڻ )جِڏوڪ تعهييي اداراۿ يتيو خاٌاۿ تدفغ 

ٌّجّاًٌ جي گِرۿ رىاٌڊ ُّىزۿ تػديق ٿيم اشڪّلۿ 

ڏوُاري ڪيً جّ جايّنۿ ٻارن جّ پارڪس ۽ اشپتانّن 
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 وغيره( ۽ اًٌِ تي عيهدر„ىد يليٍي ةڻائڻ؛

(h) كاًٌٌّ جّ جائزو وٺڻۿ الڳاپيم كاًٌٌّ ۾ ترىييّن

تجّيز ڪرڻۿ جتي ضروري ُجيۿ تَ جيئً اًٌِ کي 

پاڪصتان ظرفان ىٍؼّر ڪيم الڳاپيم عانيي 

كاٌّن تجّيز  دشتاويزن ىعاةق ڪري شگِجي ۽ ٌّان

 ڪري شگِجً؛

(i) ٻارن الِء ڪو جي خڪيت عيهي ۽ ىٍػّةّ تجّيز

 ڪرڻ؛

(j) كّىي ۽ غّةائي كاًٌٌّ ۽ عانيي دشتاويزن جي

ڀڃڪڏي تي ٌؼر رکڻ ۽ رپّرٽ ڪرڻ ۽ ٻارن جي 

 تدفغ الِء جّڳا تڪڏا اپاَء وٺڻ؛

(k) ٻارن جي تدفغ جّ اٌتؼاىي ىعهّىاتي شرطتّ جّڙڻ

 تيار ڪرڻ؛۽ شانياٌيّن رپّرٽّن 

(l)ّىي ۽ عانيي ايجٍصيً ذريعي ٻارن جيغّةائيۿ ك 

خاص تدفغ شان الڳاپيم ىاني وشيهً ۽ پروگراىً کي 

 ىّةالئيز ڪرڻ؛

(m) ٻارن جي تدفغ جي ىصئهً تي ىٍؼو جاچ ۽

 تدليق کي ُٿي وٺرائڻ ۽ ڪرائڻ؛

(n) الڳاپيم اختياريً ذريعي ڏوُاريً تي ڪيس طروع

 ُجي؛ ڪرڻ جڎًُ ڏوَُ جّ ىتاثر ٻار

(o)فٍڊ كائو ڪرڻ ۽ شٍڀانڻ؛ 

(p) اُڏا كدم کڻڻ جيڪي ىٿيً ڪيً شان الڳاپيم ۽

 جڏيم ُجً؛

(q) ٻارن جي ىفاد شان جڏيم ڪًٍِ ىعاىهي پاڻيرادو يا

ڪًٍِ طڪايت تي جاچ ڪرڻ يا جاچ جّ شتب 
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 ةڻجڻ؛ ۽

(r) ٻيا ڪي ڪو جيڪي خڪّىت ظرفان ان کي

 شٌّپيا وڃً.

اختياريّن اٿارٽي کي .شيّريّن ايگزيڪيّٽّ 22

 پٍٍِجي ڪيً جي ڪارڪردگيَء ۾ ىدد ڪٍديّن.

 

.اٿارٽي اُڏيً خانتً ۾ جيئً اُا ةيان ڪريۿ ًُ 23

ايڪٽ تدت شيّرا يا ڪي ةَ پٍٍِجا اختيار 

چيئرپرشً يا پٍٍِجي ڪًٍِ ىييتر کي شٌّپي شگِي 

 ٿي.

ي پٍٍِجي ىييترن تي ىظتيم ڪييٽيّن ٽاٿار. 24

اُا ىٍاشب شيجِي ۽ جّڙي شگِي ٿيۿ جيڪڎًُ 

ڪّ ةَ ىعاىهّ اًٌِ ڏاًٌِ غّر ۽ رپّرٽ ڪرڻ الِء اىاڻي 

 شگِي ٿي.

.اٿارٽي ٿّري ىدي جي ةٍيادن تي غالخڪارۿ 25

ڪٍصهٽٍٽس ۽ ىاُر ىلرر ڪري شگِي ٿيۿ جً کي 

ٻارن جي تدفغ شان الڳاپيم ىعاىهً ۾ خػّغيت ۽ 

 ىِارت خاغم ُجي.

ڪرڻ الِء اٿارٽي ًُ ايڪٽ جا ىلػد خاغم ( 2. )26

ٻارن جي تدفغ جي يٌّٽً ۾ ٻارن جي تدفغ ةاةت 

 عيهدار ىلرر ڪري شگِي ٿي.

(اٿارٽي ٻارن جي تدفغ جي عيهدارن جي ىالزىت الِء 3)

 اُهيتۿ طرط ۽ ضاةعا ظئي ڪٍدي.

ُڪ اشٽيظً ُائّس „فيصر ٻارن جي تدفغ ةاةت (4)

عيهدار کي ىخػّص پّنيس ىدد فراُو ڪٍدوۿ جڎًُ 

 

 

 

 اٿارٽي شان شِڪار

Assistance to the 

Authority 

 اختيارن جي ىٍتلهي

Delegation of 

powers 

 

 ڪييٽيً جي ىلرري

Appointment of 

committees 

غالخڪارن وغيره جي 

 ىلرري

Appointment of 

advisors etc 

 

ٻارن جي تدفغ وارن 

 عيهدارن جي ىلرري

Appointment of the 

child protection 

officers 
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 ةَ گِرةم ُجي.

اٿارٽي ىلاىي ايراضي الِء ٻارن جي تدفغ جّ (2.)27

 يٌّٽ كائو ڪري شگِي ٿي.

(يٌّٽ اُڏن ىييترن تي ىظتيم ٌُّدو جيئً اٿارٽي 3)

 ظئي ڪري.

(يٌّٽ اُڏا اختيار اشتعيال ڪٍدو ۽ ڪو شراٌجام 4)

 ڏيٍدو جيئً اٿارٽي ظرفان ان کي شٌّپيا ويٍدا.

جي  (ٻارن جي تدفغ ةاةت عيهدار خاص تدفغ2. )28

اپائً جي ضرورتيٍد ٻار جي غّرت ۾ الڳاپيم 

 اختياريً کي گِرةم كدم کڻڻ الِء چئي شگِي ٿّ.

(ٻارن جي تدفغ ةاةت عيهدارۿ ٻارن جي تدفغ ةاةت 3)

ڪييٽي شان ىظاورت ةعد خاص تدفغ جي كدىً جي 

ضرورتيٍد ٻار کي تدّيم ۾ وٺڻ الِء ويجِي ىيجصٽريٽ 

 کي درخّاشت ڪري شگِي ٿّ.

ةَ ڪّ ٻار تدّيم ۾ ورتّ وڃي ٿّۿ ان کي جهد (جڎًُ 4)

ويجِي ٻارن جي تدفغ ةاةت اداري ڏاًٌِ عارضي 

تدّيم الِء اىاڻيّ ويٍدو جيصتائيً ان شهصهي ۾ 

 ىخػّص اختياريً پاران خڪو جاري ڪيا وڃً.

خڪّىت ظرفان ُڪ فٍڊ كائو ڪيّ ويٍدوۿ (2.)29

 جيڪّ ىظتيم ٌُّدو;

(a) ركيّن؛خڪّىت ظرفان ادا ڪيم شيّريّن 

(b) وفاكي خڪّىتۿ غّةائي خڪّىت يا نّڪم ةاڊيز

 ظرفان ڪيم شيّريّن گراٌٽس؛ ۽

(c) ٌجي فردنۿ كّىي ۽ عانيي ايجٍصيً ظرفان ڏٌم

 ععيات.

 

 ٻارن جي تدفغ جّ يٌّٽ

Child protection unit 

 

 

 

 

 خفاػتي اپاَء

Protective measures 
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(فٍڊ اٿارٽي ظرفان شٍڀانيّ ويٍدوۿ جيڪا ىخػّص 3)

شرگرىيً الِء اُڏي ىٍؼّري ڏيٍدي جيئً اُا درشت 

 شيجِي.

 (فٍڊ اشتعيال ڪيّ ويٍدو;4)

(a).اٿارٽي جا ڪو شراٌجام ڏيڻ الِء 

(b).ٻارن جي خلً جي تدفغ ۽ ڀالئي الِء 

(c) اُڏيً ٻيً شرگرىيً الِء جيڪي اٿارٽي جي ُٿ

 ُيٺ اچً.

(خڪّىت اٿارٽي جي كيام جي چارجز الِء شانياٌي 5)

 ةجيٽ ىختع ڪٍدي.

(شّطم ويهفيئر ڊپارٽييٍٽ جّ شيڪريٽري 2. ):2

„فيصرٌُّدوۿ ةجيٽ اٿارٽي جّ پرٌصپيم اڪائٌّٽٍگ 

گراٌٽ جي شهصهي ۾ ڪيم خرچً يا فٍڊز ۾ ڪيم 

گراٌٽس جي شهصهي ۾ ۽ ان ىلػد الِء اٿارٽي ظرفان 

کيس شٌّپيم شيّرا ىانياتي ۽ اٌتؼاىي اختيار 

 اشتعيال ڪٍدو.

(اڪائٌّٽس اُڏن ىعيارن تدت شٍڀانيا ويٍدا جيئً 3)

 خڪّىت ظرفان ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

اڪائٌّٽٍٽ „ڊيٽر ظّر ىلرر اٿارٽي ُڪ چارٽرڊ (4)

ڪٍدي جيڪّ چارٽرڊ اڪائٌّٽٍٽس „ف پاڪصتان 

جّ ىييتر ُجيۿ جيڪّ اٿارٽي جي اڪائٌّٽس جي 

 „ڊٽ ڪٍدو.

( ۾ ڄاڻايم „ڊيٽر اُڏي ىعاوضي تي ۽ 4(ذيهي دفعَ )5)

اُڏيً طرظً ۽ ضاةعً تدت ىلرر ڪيّ ويٍدوۿ جيئً 

 اٿارٽي ظئي ڪري.
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شانياٌي رپّرٽ تيار اٿارٽي پٍٍِجي شرگرىيً جي . 31

ڪٍدي ۽ اُڏيّن ٻيّن شهصهيّار ۽ خاص رپّرٽّنۿ 

 جيئً اُا ضروري شيجِي.

. چيئرپرشًۿ ىييترۿ عيهدار ۽ اٿارٽي جا ٻيا ىالزم 32

تدت پتهڪ  32پاڪصتان پيٍم ڪّڊ جي دفعَ 

 شروٌٽس شيجِيا ويٍدا.

 

 

 

 

 

.ًُ ايڪٽ يا كاعدن تدت ٻار جي ڀالئيَء الِء شٺي 33

ڪٍدڙ يا ڪو جّ ارادو رکٍدڙ ڪًٍِ ٌيت شان ڪو 

ةَ طخع خالف ڪّ ةَ ڪيسۿ ىلدىّ يا كاٌٌّي 

 ڪارروائي ٌَ ڪئي ويٍدي.

اٿارٽي خڪّىت ظرفان شرڪاري گزيٽ ۾ .34

ٌّيٽفيڪظً ذريعي ىٍؼّري شان ًُ ايڪٽ جا 

 ىلػد خاغم ڪرڻ الِء كاعدا جّڙي شگِي ٿي.

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ;

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 رپّرٽّن

Reports 

 

چيئرپرشًۿ ىييتر ۽ ٻيّ 

اٿارٽي جّ عيهّ پتهڪ 

 شروٌٽس ٌُّدو.

Chairperson, 

members and other 

staff of the Authority 

to be the public 

servants 

كدم ًُ ايڪٽ تدت کٍيم 

 جّ تدفغ

Protection of action 

taken under this Act 

 كاعدا جّڙڻ جّ اختيار

Power to make rules 

 

 


