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 1026ىجريَ  IIشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.II OF 2016 

شٍڌ ڪرىٍم پروشيڪيّشً شروس )جّڙجڪۿ ڪو 

 1025اختيار( )ترىيو( ايڪٽۿ ۽ 

THE SINDH CRIMINAL 

PROSECUTION SERVICE 

(CONSTITUTION, FUNCTIONS 

AND POWERS) (AMENDMENT) 

ACT, 2015 
 ]1026فيتروري  4[

شٍڌ ڪرىٍم پروشيڪيّشً شروس )جّڙجڪۿ ايڪٽ جًٍِ ذريعي  

 ۾ ترىيو ڪئي ويٍدي. 1009ڪو ۽ اختيار( ايڪٽۿ 

پروشيڪيّشً شروس )جّڙجڪۿ ڪو ۽ جيئً تَ شٍڌ ڪرىٍم 

۾ ترىيو ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُيۿ جيڪا  1009اختيار( ايڪٽۿ 

 ًُ ريت ٌُّدي؛

 ان کي ًُ ريت عيم ۾ „ٌدو ويٍدو.

(ًُ ايڪٽ کي شٍڌ ڪرىٍم پروشيڪيّشً شروس )جّڙجڪۿ 2.)2

 شڏيّ ويٍدو. 1025ڪو ۽ اختيار( )ترىيو( ايڪٽۿ 

 (ُي فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.1)

 

ڪرىٍم پروشيڪيّشً شروس )جّڙجڪۿ ڪو ۽ اختيار( .شٍڌ 1

۾ۿ جًٍِ کي ًُ کاٌپِّء ڄاڻايم ايڪٽ شڏيّ ويٍدوۿ  1009ايڪٽۿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

ىختطر عٍّان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي شٍڌ ايڪٽ  1020

 1جي دفعَ  IXٌيتر 



 
4 

 ۾: 1ان جي دفعَ 

(i)( َ۾:2ذيهي دفع ) 

(a) شق(b)  ۽ جڊيشم ڊشٽرڪٽ“۾ۿ شييي ڪّنً کاٌپِّء نفظ ”

 شاىم ڪيا ويٍدا؛

(b) شق(i) :الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ ويٍدو 

(ii)( َ۾ۿ نفظ 1ذيهي دفع )“2862پّنيس ايڪٽ “الِء نفظ ” „رڊر ”

 ىتتادل ةڻايا ويٍدا.

اشصٽٍٽ ڊشٽرڪٽ پتهڪ “۾ۿ نفظً  4.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 3

شاىم ” ۽ ڪّ ٻيّ پتهڪ پراشيڪيّٽر“کاٌپِّء نفظ ” پراشيڪيّٽرز

 ڪيا ويٍدا.

 

 

 

 

 ويٍدو:الِء ُيٺيً ريت ىتتادل ةڻايّ  5.ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفعَ 4

(حڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلطد حاضم ڪرڻ کي يليٍي ةڻائڻ 2.)5“

 تي عام ٌظرداري رکٍدي.شروس الِء 

 (شروس جّ اٌتظام پراشيڪيّٽر جٍرل وٽ ٌُّدو.1)

(پراشيڪيّٽرز ۽ شروس جا ٻيا شيّرا ىييترز پراشيڪيّٽر جٍرل 3)

 جي ضاةطي ۽ ٌظرداري ُيٺ پٍٍِجا ڪو شراٌجام ڏيٍدا.

( تحت ضهعي اٌدر شيّرا پراشيڪيّٽرز ڊشٽرڪٽ 1)(ذيهي دفعَ 4)

 پتهڪ پراشيڪيّٽر جي ٌظرداري ُيٺ ڪو ڪٍدا.

(پراشيڪيّٽر جٍرل کي ڪًٍِ ةَ پراشيڪيّٽر ۽ شروس جي 5)

ىييترز کي ڪو شٌّپڻ ۽ ةدني ۽ ىلرري جّ حڪو جاري ڪرڻ جّ 

 ”.اختيار حاضم ٌُّدو.

 جي ترىيو

Amendment of 

Section 2 of 

Sindh Act 

No.IX of 2010 

 

 

جي شٍڌ ايڪٽ  1020

 4جي دفعَ  IXٌيتر 

 جي ترىيو

Amendment of 

Section 4 of 

Sindh Act 

No.IX of 2010 

جي شٍڌ ايڪٽ  1020

 8جي دفعَ  IXٌيتر 

 جي ترىيو

Amendment of 

Section 8 of 

Sindh Act 

No.IX of 2010 
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 ۾: 6.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 5

(i)( َ۾ۿ 4ذيهي دفع ) ًکي ” پٍٍِجي عِدي جي ىدي دوران“نفظ

 ختو ڪيّ ويٍدو.

(ii)( َ7( ۽ )6( کي ختو ڪيّ ويٍدو ۽ ذيهي دفعات )5ذيهي دفع )

 ( طّر ٻيِر ٌيتر ڏٌّ ويٍدو؛6( ۽ ذيهي دفعَ )5کي ذيهي دفعَ )

(iii)( َالِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٌُّدو:6ٻيِر ٌيتر ڏٌم ذيهي دفع ) 

ڪي ةَ اختيار يا ڪو ڪًٍِ (پراشيڪيّٽر جٍرل پٍٍِجا 6“)

 ”.پراشيڪيّٽر يا شروس جي عيهدار کي شٌّپي شگِي ٿّ.

يا ٻي “( ۾ۿ نفظً 2جي ذيهي دفعَ) 8.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 6

اشپيشم ڪّرٽۿ “الِء ڪاىا ۽ نفظ ” ڪًٍِ اشپيشم ڪّرٽ

 ىتتادل ٌُّدا.” ٽرةيٌّمۿ نّئر ڪّرٽ يا ٻي ڪا ڪّرٽ

 

 

 

 

 کاٌپِّء: 9.ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفعَ 7

(i)( َکاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً ذيهي دفعَ 2ذيهي دفع )(1-A)  شاىم

 ڪئي ويٍدي:

“(1-A) ّپراشيڪيّٽر جٍرل يا شٍدس طرفان ةااختيار ةڻايم ڪ

پراشيڪيّٽر شپريو ڪّرٽۿ ُاِء ڪّرٽۿ وفاكي شرعي ڪّرٽ يا 

اشپيشم ڪّرٽۿ وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن تحت كائو ڪيم 

 ۾ ڪو ورُائيٍدو. ٽرةيٌّم ۾ پراشيڪيّٽرز

(ii)( َالِء ُيٺيً ريت ىتتادل ٌُّدو:6ذيهي دفع ) 

تحت رپّرٽ عدانت ڏاًٌِ  273(پراشيڪيّٽر ڪّڊ جي دفعَ 6“)

اىاڻي شگِي ٿّ ۽ ڪيس جي حليلتً ۽ حانتً ىّجب شيّرن يا 

جي شٍڌ ايڪٽ  1020

 9جي دفعَ  IXٌيتر 

 جي ترىيو

Amendment of 

Section 9 of 

Sindh Act 

No.IX of 2010 

 

جي شٍڌ ايڪٽ  1020

 9جي دفعَ  IXٌيتر 

 جي ترىيو

Amendment of 

Section 9 of 

Sindh Act 

No.IX of 2010 

جي شٍڌ ايڪٽ  1020

 6جي دفعَ  IXٌيتر 

 جي ترىيو

Amendment of 

Section 6 of 

Sindh Act 

No.IX of 2010 
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ڪًٍِ انزام ُيٺ „يم خالف ڏوَُ جي الڳّ ٿيڻ جي رپّرٽ عدانت کي 

 ”.اىاڻي شگِي ٿّ.

 شاىم ڪيّ ويٍدو: A-9ٌپِّء ُيٺيّن ٌئّن دفعَ کا 9.دفعَ 8

“9-A( .2 پراشيڪيّٽر جٍرل ىّثر ۽ ةاضالحيت پراشيڪيّشً الِء )

جاچ الِء ذىيدار پراشيڪيّٽرز يا عيهدارن کي عام گائيڊ الئيٍز جاري 

 ڪري شگِي ٿّ.

(پراشيڪيّٽر جٍرل يا ڊشٽرڪٽ پتهڪ پراشيڪيّٽر ىجاز 1)

ڪًٍِ كاٌّن تحت اٌتظاىي ڪارروائي اختياري کي وكتي طّر الڳّ 

شروع ڪرڻ جّ چئي شگِي ٿّ تَ جيئً جاچ يا پراشيڪيّشً ۾ 

ڪو ڪٍدڙ ڪًٍِ شرڪاري ىالزم خالف شٍدس طرفان 

پراشيڪيّشً کان ىٿاٌِيً ڪًٍِ عيم يا كدم خالف اٌتظاىي 

 ڪارروائي ڪري شگِجي.

 (ُڪ پراشڪيّٽر ڪري شگِي ٿّ:3)

(a) َي اختيار اشتعيال ڪري شگِي ٿّ؛۾ ڄاڻايم شيّرا يا ڪ 9دفع 

(b) ًٍِڪًٍِ جاچ شان الڳاپيم كاٌّن الڳّ ڪٍدڙ ايجٍصي جي ڪ

 عيهدار کان ىخطّص وكت اٌدر رپّرٽ طهب ڪري شگِي ٿّ؛

(c) ڪًٍِ كاٌّن الڳّ ڪٍدڙ ايجٍصي کان ىخطّص وكت اٌدر رڪارڊ

يا ٻيّ ڪّ دشتاويز طهب ڪري شگِي ٿّ ۽ۿ جيڪڏًُ ضروري ُجيۿ 

شرڪاري کاتي يا ايجٍصي کان جيئً پراشيڪيّشً جي ڪًٍِ ٻي 

 ىلطدن الِء ضروري ُجي؛

(d) اُڙا ڪو شراٌجام ڏئي شگِي ٿّ ۽ اُڙا اختيار اشتعيال ڪري

شگِي ٿّ جيڪي ڪّڊ تحت ۽ وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي كاٌّن 

 تحت کيس شٌّپيا ويا ُجً؛

(e) راضپي شان ڪًٍِ شخص عام طّر تي يا ڪًٍِ  يجعدانت

ُڪ يا وڌيڪ ڏوًُ الِء ٽرائم ُيٺ شخص جي پراشيڪيّشً تان ُٿ 

 

 

جي شٍڌ ايڪٽ  1020

۾ ٌئيً دفعَ  IXٌيتر 

9-A جي شيّنيت 

Insertion of 

new section 9-

A of Sindh Act 

No.IX of 2010 
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 کڻي شگِي ٿّۿ اڳّاٽ ىٍظّري وٺڻ کاٌپِّء:

(i)ڊشٽرڪٽ پراشڪيّٽرۿ جتي ڏوَُ ٽً شانً تائيً شزا الئق ُجي؛ 

(ii)پراشيڪيّٽر جٍرلۿ جتي ڏوَُ شت شانً تائيً شزا الئق ُجي؛ ۽ 

(iii) حڪّىتۿ شيّرن ڏوًُ ۾ ۽ ڏوَُ جيڪي اشپيشم ڪّرٽس

طرفان ُالئڻ جّڳا ُجً ۽ فيطهّ جاري ٿيڻ کان اڳ ُاِء ڪّرٽ جي 

ىاتحت ڪًٍِ ٽرائم ڪّرٽ شاىِّن ٻڌڻي ُيٺ ڪًٍِ ةَ ىّكعي 

تيۿ پراشيڪيّٽر جٍرل يا شٍدس طرفان خاص طّر تي ةااختيار ةڻايم 

ّىت جي طرفان عدانت پراشيڪيّٽرۿ نکت ۾ شتب ڄاڻائڻ ةعدۿ حڪ

کي „گاَُ ڪري شگِي ٿّ تَ پراشيڪيّٽر نڳايم انزام تي انزام ُيٺ 

„يم جّ ڪيس ٌَ وڙٍُدو ۽ ان شهصهي ۾ انزام ُيٺ „يم خالف 

شيّريّن ڪارروايّن ىّجّد رٍُديّن ۽ ُي ڊشچارج ڪيّ ويٍدو ۽ 

 شاڳئي کان:

ةشرطيڪ اُڙي ڊشچارج اڪّيٽم ٌَ ٿيٍدي جيصتائيً عدانت ٻي 

 ۾ ُدايت ٌَ ڪري. ضّرت

الِء  (d)( ۾ۿ شق 8جي ذيهي دفعَ ) 22.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 9

 ُيٺيً ريت ىتتادل ٿيٍدو:

“(d) اُڙيّن ٻيّن ذىيداريّن شراٌجام ڏيٍدو جيڪي ًُ ايڪٽ تحت

 ”.پراشيڪيّٽر جٍرل شٍڌ طرفان کيس شٌّپيّن وڃً

 

 

 

کاٌپِّء ” شروس جّ ىييتر“۾ۿ نفظً  24.ڄاڻايم ايڪٽ جي دفعَ 20

 شاىم ڪيا ويٍدا.” شّاِء پراشيڪيّٽر جٍرل جي“نفظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي شٍڌ ايڪٽ  1020

 22جي دفعَ  IXٌيتر 

 جي ترىيو

Amendment of 

Section 11 of 

Sindh Act 

No.IX of 2010 

جي شٍڌ ايڪٽ  1020

 24جي دفعَ  IXٌيتر 

 جي ترىيو

Amendment of 
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کاٌپِّء ُيٺيً ٌئيً دفعَ شاىم ڪئي  27.ڄاڻايم ايڪٽ ۾ۿ دفعَ 22

 ويٍدي:

.ايڪٽ جيڪّ ٻيً كاًٌٌّ کي اوور رائيڊ ڪٍدو. ًُ ايڪٽ جّن 28“

گٍجائشّن تيصتائيً ىّثر ٌُّديّن جيصتائيً اُي وكتي طّر الڳّ 

 ”.جي ىتضاد ٌَ ُجً.ڪًٍِ ٻئي كاٌّن 

 

جّ ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء „ُيۿ ايڪٽ ٌّٽ: 

 جًٍِ کي ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

Section 14 of 

Sindh Act 

No.IX of 2010 

 

جي شٍڌ ايڪٽ  1020

 28۾ دفعَ  IXٌيتر 

 جّ واڌارو

Addition of 

section 18 in 

Sindh Act 

No.IX of 2010 

 


