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شيڌ كاىَن ىهتر XVIIIۿ 3791
SINDH ORDINANCE NO. XVIII
OF 1973
„ةڪاري كاىَن (شيڌ ترنيم)ايڪٽ نجريً 3791ع

THE ABKARI LAWS (SINDH
AMENDMENT) ACT, 1973
 5ڊسمبر 3791

اٌَ ايڪٽ جيٍو ذريعي شيڌ „ةڪاري ايڪٽ 3191ۿ شيڌ
ڪيزنيشو „ف اىٽاڪصيٽس رشٽرڪشو ايڪٽ 3799ۿ ۽
ويصٽ پاڪصتان پروٌتيشو „ف اوپيم „رڊيييس 3799کي ةداليَ
ويَ.
ان الِء ايڪٽ ٌو ريت جَڙيَ پيَ وڃي
„ (i) .3ةڪاري كاىَن (شيڌ ترنيم)ايڪٽ نجريً 3791
شڏائييدو.
)ٌ (iiي يڪدم ىافذ العهل ٿييدو.
 .2جدول جي ڪالم ىهتر  3۾ ڄاڻايل كاىَن ٌو شان ةداليا پيا
وڃو ۽ اٌي ٌو ريت ڪالم ىهتر  2واري صَرت وٺيدا.
جدول
كاىَن جَ عيَان
 .3شيڌ „ةڪاري

ترنيهَن
(الف) ذيلي دفعً ( )3۾ لفظو ”ڇًٍ

ايڪٽ  3191نٍييا يا ڏىڊ شهيت جيڪَ وڌائي
جَ دفعً ىهتر ٌ 31ڪ ٌزار روپيا ڪري شگٍجي ٿَ يا
ٻئي ڏىڊ ۽ شزا “ جي لفظو کي ”ٽي
شال يا ڏىڊ شهيت جيڪَ پيج ٌزار
رپيو تائيو وڌائي شگٍجي ٿَ يا ٻئي“
جي لفظو شان ةداليَ وييدو.
(ب) ذيلي دفعً ( )2۾ لفظو ”ٻارىٍو
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نٍييا ۽ ڏىڊ جيڪَ ٌڪ ٌزار روپيو
تائيو وڌائي شگٍجي ٿَ“ کي ”پيج
شال ۽ ڏىڊ جيڪَ شتو ٌزارن تائيو
وڌائي شگٍجي ٿَ“ جي لفظو شان
نٽايَ وييدو.
(ت) ذيلي دفعً ( )1۾ لفظو ”ٻارىٍو
نٍييا ۽ ڏىڊ جيڪَ ٌڪ ٌزار روپيو
تائيو وڌائي شگٍجي ٿَ“ کي ”پيج
شال ۽ ڏىڊ جيڪَ شتو ٌزار رپيو
تائيو وڌائي شگٍجي ٿَ “.لفظو شان
نٽايَ وييدو.
.2

دفعً  39۾ ڪانا ۾ رکيل لفظو

”ٌڪ ٌزار روپيا يا جيل شهيت جيڪَ
وڌائي شال ڪري شگٍجي ٿَۿ يا ٻئي“ کي
ڪانا ۾ رکيل ٌيو لفظو شان ةدالئتَ:
”شت ٌزار روپيا يا جيل شهيت جيٍو کي
وڌائي پيج شال ڪري شگٍتَۿ يا ٻئي“.

.1

دفعً  53۾ ڪانا ۾ رکيل لفظو

”پيج ٌزار روپيا يا جيل شهيت جيٍو
جَ ندو ڇٍو نٍييو تائيو وڌائي
شگٍجي ٿَۿ“ يا ٻئيۿ کي ڪانا ۾
رکيل ٌيو لفظو شان ةداليَ وييدو:
”پيج ٌزار روپيا يا جيل شهيت جيٍو
جَ ندو ٽو شالو تائيو وڌائي
شگٍجي ٿَۿ يا ٻئي“.
.3

دفعً  55-A۾ ”ٌڪ ٌزار

روپيا“ کي ”پيج ٌزار روپيا“ شان
ةداليَ وييدو.
دي شيڌ ڪيزنيشو „ف (الف) ”ڇًٍ نٍييا يا ڏىڊ شهيت
3

اىٽاڪصيٽس

جيڪَ وڌائي پيج شئَ رپيا ڪري

رشٽرڪشو ايڪٽ

شگٍجي ٿَ “ .لفظو کي ٻيو لفظو

3739ۿ جي دفعً 3ۿ 1۽

”ٽي شال يا ڏىڊ شهيت جيڪَ پيج

 5۾ ترنيم.

ٌزار روپيو تائيو وڌائي شگٍجي ٿَ“
شان نٽايَ وييدوۿ ۽
(ب) ”ٌڪ شال يا ڏىڊ شهيت جيڪَ
وڌائي ٌڪ ٌزار روپيا ڪري
شگٍجي ٿَ“ۿ لفظو کي ٌيو نتتادل
لفظو شان نٽايَ وييدو” .پيج شال يا
ڏىڊ شهيت جيڪَ شت ٌزار روپيو
تائيو وڌائي شگٍجي ٿَ“.
دفعً  3۾ لفظو ”ٻً شال يا ڏىڊ

دي ويصٽ پاڪصتان

.3

پروٌتيشو „ف اوپيم

شهيت جيڪَ وڌائي ٻً ٌزار ڪري

شهَڪيگ „رڊيييس

شگٍجي ٿَ يا ٻئي“ کي نتتادل لفظو

 3799۾ ترنيم

”پيج شال يا ڏىڊ شهيت جيڪَ وڌائي
شت ٌزار روپيا ڪري شگٍجي ٿَ يا
ٻئي گڏ“ شان ةداليَ وييدو.
.2

دفعً  5۾ لفظو ”ڏىڊ جيڪَ

وڌائي پيج ٌزار روپيا ڪري شگٍجي
ٿَ “.کي نتتادل لفظو ”شادي يا شخت
پَرٌئي شان شزا جيڪا وڌائي پيج
شال ڪري شگٍجي ٿي يا ڏىڊ شهيت
جيڪَ وڌائي شت ٌزار روپيا ڪري
شگٍجي ٿَ“ يا ”ٻئي گڏ“ شان ةداليَ
وييدو.
.1

دفعً  9۾ ڪانا ۾ رکيل لفظو

”ٌڪ شالۿ يا ڏىڊ شهيت جيڪَ
وڌائي ٌڪ ٌزار روپيا ڪري
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شگٍجي ٿَۿ يا ٻئي گڏ“ کي ٌيو
نتتادل لفظو شان ةداليَ وييدو” :پيج
شالۿ يا ڏىڊ شهيت جيڪَ شت ٌزار
روپيو تائيو وڌائي شگٍجي ٿَ يا ٻئي
گڏ“.
.3

دفعً  31۾ ٌو کي ةداليَ

وييدو-:
”“ 31ڪَ ةً ايڪصائيز „فيصر
جيڪَ حڪم ىاني ٌيٺ شزا جَڳي
ڏوًٌ جي جاچ پڙتال ڪرڻ جَ اختيار
رکيدو ٌَىدوۿ ان کي ڪَڊ „ف
ڪرنيل پروشيجر ( 3171ايڪٽ
Vۿ نجريً  3171جي شٍهت نَجب
اٌڙيَء ناڻٍََء کي ضهاىت ڏيڻ جَ
اختيار ٌَىدوۿ جيٍو کي وارىٽ
کاىصَاِء حڪم ىاني ٌيٺ شزا الئق
ڏوًٌ ۾ گرفتار ڪيَ ويَ „ٌي)“.

ىَٽ -:ايڪٽ جَ نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واكفيت الِء „ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾
اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.
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