سيڌ ايڪٽ ىهتر  Xنجريً 5975
SINDH ACT NO.X OF 1975
„ةڪاري قاىَن (سيڌ ترنيم) ايڪٽۿ 5975
)THE ABKARI LAWS (SINDH AMENDMENT
ACT, 1975
فٍرست )(CONTENTS
تهٍيد )(Preamble
 .5نختصر عيَان ۽ شروعات
Short Title and commencement
 .2ترنيم
Amendment
 .3سيڌ „ةڪاري قاىَن ( 5978سيڌ ايڪٽ  Vنجريً )5978
The Sindh Abkari Act, 1898
 .4سيڌ ىشي جي استعهال جي روڪٿام جَ قاىَن ( 5941سيڌ قاىَن ىهتر  4سال )5951
 .5اولًٍ پاڪستان „فيم جي استعهال جي روڪٿام جَ حڪم ىانَ ( 5961اولًٍ پاڪستان
حڪم ىانَ ىهتر  2سال  )5961جيئو صَةي سيڌ ۾ الڳَ ڪري سگٍجي.

1

سيڌ ايڪٽ ىهتر  Xنجريً 5975
SINDH ACT NO.X OF 1975
„ةڪاري قاىَن (سيڌ ترنيم) ايڪٽۿ 5975
THE ABKARI LAWS (SINDH
AMENDMENT) ACT, 1975
] 59اپريل [5975
سيڌ „ةڪاري قاىَن 5978ۿ سيڌ ىشي جي استعهال جي روڪٿام
جَ قاىَن  5941۽ اولًٍ پاڪستان „فيم جي استعهال جي
روڪٿام حڪم ىانَ  5961جي قاىَن ۾ وڌيڪ ترنيم ڪرڻ الِء
ايڪٽ
جيئو تً اٌَ نياسب سهجٍيَ ويَ سيڌ „ةڪاري قاىَن 5978ۿ تهٍيد )(Preamble

سيڌ ىشي جي استعهال جي روڪٿام جَ قاىَن  5941۽ اولًٍ
پاڪستان „فيم جي استعهال جي روڪٿام حڪم ىانَ 5961
کي ٌو ريت وڌيڪ ترنيم ڪيَ وڃي.
جيٍو کي ٌو ريت عهل ۾ „ىدو وييدو.
ٌ )5( .5ي ايڪٽ „ةڪاري قاىَن (سيڌ ترنيم) ايڪٽۿ نختصر عيَان ۽
شروعات
 5975سڏيَ وييدو.
Short Title and

(ٌ )2ي ٌڪدم ىافذ ٿييدو.

commencement

 .2جدول جي ڪالم ىهتر  2۾ ڄاڻايل قاىَن ترنيم ڪيا وڃو ترنيم

ٿاۿ جيڪي ڪالم ىهتر  3جي طَر طريقي نَجب ٌَىدا.
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Amendment

جريان قاىَن سازيَء جَ ترنيهَن )(Amendments
ىهتر

عيَان

5
.5

2

سيڌ
قاىَن

3

„ةڪاري
5978

(سيڌ ايڪٽ
نجريً )5978

V

 .5دفعً ىهتر  43۾-
(الف) ذيلي دفعً  5۾ۿ لفظو “ 3سالو الِء
يا ڏىڊ سان جيڪي پيجو ٌزارن تائيو
وڌائي سگٍجو ٿا يا ٻئي” جي جڳًٍ تي
لفظ “ست سالو يا ڏىڊ سان جيڪي
ٌڪ لک تائيو وڌائي سگٍجو ٿا يا
ٻئي” نتتادل ةڻايا وييدا.
(ب) ذيلي دفعً  2۾ۿ لفظو “پيج سالو الِء
۽ ڏىڊ جيڪي ست ٌزارن تائيو وڌائي
سگٍجو ٿا” جي جڳًٍ تي لفظ “ست سال
۽ ڏىڊ جيڪي ٌڪ لک رپيو تائيو
وڌائي سگٍجو ٿا” نتتادل ةڻايا وييدا.
(ج) ذيلي دفعً  3۾ۿ لفظو “پيج سالو ۽
ڏىڊ جيڪَ ست ٌزار رپيو تائيو وڌائي
سگٍجو ٿا” جي جڳًٍ تي لفظ “ست
سالو ۽ ڏىڊ جيڪَ ٌڪ لک رپيو تائيو
وڌائي سگٍجو ٿا” نتتادل ةڻايا وييدا.
 .2دفعً ىهتر  46۾ لفظ ۽ ڪانائَن
“جيڪي ست ٌزار رپيا يا سزا سان
جيڪا پيجو سالو تائيو وڌائي
سگٍجو ٿاۿ يا ٻئي” لفظ ۽ ڪانائَن
“ٌڪ لک رپياۿ يا سزا جيڪا ستو سالو
تائيو وڌائي سگٍجو ٿاۿ يا ٻئي” نتتادل
ةڻايا وييدا.
 .3دفعً ىهتر  55۾ۿ لفظ ۽ ڪانائَن
جيڪي “پيج ٌزار رپيا يا سزا جيٍو جَ
عرصَ ٽو سالو تائيو وڌائي سگٍجو ٿاۿ
يا ٻئي” جي جڳًٍ تي لفظ ۽ ڪانائَن
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“ٌڪ لک رپيا يا سزا سانۿ جيٍو جَ
ندو ستو سالو تائيو وڌائي سگٍجو ٿاۿ
يا ٻئي” نتتادل ةڻايا وييدا.
 .4دفعً ىهتر  55-A۾ۿ حدةيديَء واري
دفعً ۾ۿ لفظو “پيج ٌزار رپيا” جي جڳًٍ
تي لفظ “ٌڪ لک رپيا” نتتادل ةڻايا
وييدا.
.2

سيڌ ىشي جي
استعهال

جي

روڪٿام جَ قاىَن
5941

(سيڌ

 .5دفعً ىهتر 3ۿ  4۽  5۾-
(الف) لفظ جيڪي “ٽي سال يا ڏىڊ سان
جيڪي پيج ٌزار رپيو تائيو وڌائي
سگٍجي ٿَ” جي جڳًٍ تي لفظ “ست

قاىَن ىهتر  4سال سالو يا ڏىڊ سان جيڪي ٌڪ لک رپيو

)5951

تائيو وڌائي سگٍجي ٿَ” نتتادل ةڻايا
وييداۿ ۽
(ب) لفظ جيڪي “پيج سالو يا ڏىڊ سان
جيڪي ست ٌزار رپيو تائيو وڌائي
سگٍجي ٿَ” جي جڳًٍ تي لفظ “ست
سالو يا ڏىڊ سان جيڪَ ٌڪ لک رپيو
تائيو وڌائي سگٍجي ٿَ” نتتادل ةڻايا
وييدا.
 .2دفعً ىهتر  23۾ ذيلي دفعً ىهتر  5۾ۿ
لفظ ۽ اىگ “ 21111رپيا” جي جڳًٍ تي
لفظ “ٌڪ لک رپيا” نتتادل ةڻايا وييدا.

.3

اولًٍ پاڪستان

 .5دفعً ىهتر  4۾ۿ لفظ جيڪي “پيج

„فيم جي استعهال

سال يا ڏىڊ سان جيڪَ ست

جي روڪٿام جَ

ٌزار رپيو تائيو وڌائي سگٍتَ يا

حڪم

ىانَ

ٻئي” جي جڳًٍ تي لفظ “ست

5961

(اولًٍ

سال يا ڏىڊ سان جيڪَ ٌڪ

پاڪستان حڪم
ىانَ ىهتر  2سال
)5961

جيئو

لک رپيو تائيو وڌائي سگٍتَ”
نتتادل ةڻايا وييدا.
 .2دفعً ىهتر  5۾ۿ لفظ جيڪي
“سادي يا سخت سزا جيٍو جَ
4

صَةي سيڌ ۾ الڳَ

ندو پيجو سالو تائيو ٌَىدو يا

ڪري سگٍجي.

ڏىڊ سان جيڪَ ست ٌزار رپيا
يا ٻئي ٿييدو” جي جڳًٍ تي لفظ
“سادي يا سخت سزا جيٍو جَ
ندو ستو سالو تائيو ٌَىدو يا
ڏىڊ جيڪَ ٌڪ لک رپيا يا
ٻئي” نتتادل ةڻايا وييدا.
 .3دفعً ىهتر  6۾ۿ لفظ ۽ ڪانائَن
“پيج سال يا ڏىڊ جيڪَ ست
ٌزار رپيو تائيو وڌائي سگٍتَۿ
يا ٻئي” جي جڳًٍ تي لفظ “ست
سال يا ڏىڊ سان جيڪَ ٌڪ
لک رپيو تائيو وڌائي سگٍتَۿ يا
ٻئي” نتتادل ةڻايا وييدا.
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