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سندھ وقف جبئیداد (تزمیم) آرڈیننس۴۸۹۱ ،
THE SINDH WAQF PROPERTIES
(AMENDMENT) ORDINANCE,
1984
] ۱۱دصمجش [۱۱۹۱
آسڈیىىش جش کی توصط صے صىذھ وقف جبئیذاد
آسڈیىىش ۱۱۹۱ ،میں تشمیم کی جبئے گی۔
جیضب کہ ششعی عذالت وے صىذھ وقف جبئیذاد
آسڈیىىش ۱۱۹۱ ،میں کچھ تشامیم کشوے کی ہذایت کی
ہے؛

تمہیذ )(Preamble

اوس جیضب کہ صىذھ وقف جبئیذاد آسڈیىىش ۱۱۹۱ ،میں
تشمیم کشوب مقظود ہے ،جو اس طشح ہوگی؛
اة اس لیئے ،پبوچویں جوالئی  ۱۱۹۹کے اعالن اوس
پشوویزول کبوضٹیٹوشه آسڈس ۱۱۹۱ ،کی سوشىی میں
صىذھ کے گوسوش وے مىذسجہ ریل آسڈیىىش ثىب کش وبفز
مختظش عىوان اوس
کشوب فشمبیب ہے۔
ششوعبت
۱۔ ( )۱اس آسڈیىىش کو صىذھ وقف جبئیذاد (تشمیم)
Short title and
آسڈیىىش ۱۱۹۱ ،کہب جبئے گب۔
commencement
()۲یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔
 ۱۱۹۱کے صىذھ
۲۔ صىذھ وقف جبئیذاد آسڈیىىش ۱۱۹۱ ،میں ،جش کو آسڈیىىش  IXکی دفعہ
اس کے ثعذ ثھی مزکوسي آسڈیىىش کہب جبئے گب ،اس  5Aکب اضبفہ
کی دفعہ  ۵کے ثعذ مىذسجہ ریل وئی دفعہ شبمل کی
جبئے گی:
Insertion
of
Section 5A in
'' 5Aایڈمىضٹشیٹش ،ڈپٹی ایڈمىضٹشیٹش اوس عملذاس
Sindh
مضلمبن ہووب چبہیئے۔
Ordinance IX of
2

کوئی ثھی شخض اس آسڈیىىش کے تحت ایڈمىضٹشیٹش1970 ،
ڈپٹی ایڈمىضٹشیٹش یب عملذاس وقشس وہیں کیب جبئے گب،
جت تک وي مضلمبن وہ ہو اوس ایضی لیبقت وہ سکھتب ہو،
جو ثیبن کی گئی ہو۔''۔
 ۱۱۹۱کے صىذھ
آسڈیىىش  IXکی دفعہ
۳۔ مزکوسي آسڈیىىش کی دفعہ  ۹میں ،ریلی دفعہ ( ۹ )۲کی تشمیم
کے ثعذ مىذسجہ ریل ریلی دفعہ شبمل کی جبئے گی:
Amendment of
''( )۳ریلی دفعہ ( )۱کے تحت جبسی کشدي ووٹی
فکیشه میىیجمىٹ یب متولی کی طشف صے تعمیل Section 7 of
کشوایب جبئے گب ،جیضے ثھی معبملہ ہو ،اوس اس کی Sindh
کبپی جش کب ووٹی فکیشه میں رکش کیب گیب ہو ،اس کو Ordinance IX of
مخظوص جگہ پش لگب دیب جبئے گب ۔''۔
1979
 ۱۱۹۱کے صىذھ
آسڈیىىش  IXکی
۴۔ ) (iمزکوسي آسڈیىىش میں ،دفعہ  ۱۱کی ششوعبت
دفعہ ۱۱کی تشمیم
میں الفبظ ''حکومت کش صکتی ہے'' صے پہلے الفبظ
اوس کبمب ''دفعہ  ۱۵کی ریلی دفعہ ( )۲کی گىجبئشوں Amendment of
کے تحت ''،شبمل کیئے جبئیں گے۔
Section 16 of
) (iiدفعہ ) 16(gمیں فل اصٹبپ کو کوله صے تجذیل Sindh
کیب جبئے گب اوس اس کے ثعذ مىذسجہ ریل ششطیہ ثیبن Ordinance IX of
شبمل کیب جبئے گب:
1979
''ثششطیکہ جبئیذاد کے فشوخت کے ثعذ ،وي جبئیذاد
کضی اوس مقظذ کے لیئے اصتعمبل وہیں کی جبئے
گی ،صوائے اس کے کہ اس صے وقف کب مقظذ
حبطل ہو اوس ایضب اطمیىبن ہو صکے۔''۔

نوٹ :آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لئے ہے ،جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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