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 1976ىجريَ  Vشٍڌ ايڪٽ ٌيتر 

SINDH ACT NO.V OF 1976 

 1976ايڪٽۿ كاًٌٌّ ۾ تتديهيَء وارو شٍڌ 

THE SINDH AMENDMENT OF LAWS 

ACT, 1976 

 [1976 ىارچ 31] 

 8پاڪصتان جي „ئيً جي „رٽيڪم اشالىڪ ريپتهڪ „ف 

 ( جي تلهيد ۾ ڪجَِ  كاًٌٌّ ۾ ترىيو جّ ايڪٽ.4) شقجي 

 8پاڪصتان جي „ئيً جي „رٽيڪم اشالىڪ ريپتهڪ „ف 

ڪرڻ ضروري ( جي تلهيد ۾ ڪجَِ  كاًٌٌّ ۾ ترىيو 4)شقجي 

 „ُي. ٿي پئي 

 پيّ وڃي. ًُ ريت ةداليّي ًِ کجٍ

 1976 ۿڪٽاي ڌشٍ وارو تتديهيَء۾  كاًٌٌّکي  ًُ( 1) .1

(THE SINDH AMENDMENT OF LAWS 

ACT, 1976) .چيّ ويٍدو 

 ( ُي ُڪدم ٌافذ ٿيٍدو.2) 

جيڪي شيڊول ۾ „ًُ اًٌِ کي اُڏي ريت ۽ اُي كاٌّن  .2

ۿ جيڪي ڪانو ةدالئجي ٿّاُڏي ىخطّص اٌداز ۾ 

 ىطاةق ٌُّدا. ر ٻئيً جيٌيت

 THEۿ )1976شٍڌ اىيٍڊىيٍٽ الز „رڊيٍٍسۿ ىجريَ  .3

SINDH AMENDMENT OF LAWS 

ORDINANCE, 1976) .ّشان ىٍصّخ ڪيّ وي ًُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble) تيِيد

 

 

 

ىختطر عٍّان ۽ 

 شروعات

Short Title and 

commencement 

 

 ڪً كاًٌٌّ ۾ تتديهي.

Amendment 

certain Laws. 
1.  

ىجريَ  IIIشٍڌ „رڊيٍٍس  .2

 جي ىٍصّخي. 1976

Repeal of  Sindh 

Ordinance III of 

1976. 
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 (2شيڊول )ڏشّ دفعَ 

 جيڪي تتديهيّن „ٌديّن ويّن كاٌّن جيڪي ةداليا ويا

1. 2. 

دي شّشائٽيز رجصٽريشً 

  1860ايڪٽۿ 

The Societies 

Registration Act, 

1860 (XXI of 1860) 

 ۾ ُي ٌعو انتدل ٿيٍدو: A-16دفعَ 

” 16-A  ڪًٍِ ةَ شّشائٽيَء جي

 ةاڊي جي جاٌشيٍي:  گّرٌٍگ

ايصّشيئيشً جي  (1)

ىييّريٍڊمۿ ًُ ايڪٽ ُيٺ 

 كاعدنرجصٽرڊ ٿيم شّشائٽيَء جي 

كاًٌٌّ جي ةرعڪس ٌاُي تَۿ 

جيئً جيڪڎًُ جاچ پڏتال کاٌپِّء 

ةَ ضروري ُجي تَۿ ضّةائي 

حڪّىت اٌِيَء خيال جي „ُي تَ  

 شّشائٽي جي گّرٌٍگ ةاڊي :

(a)  خدىتّن شراٌجام ڏيڻ جي

اًٌِ ۾ ٌاڪام الئق ٌَ „ُي يا اُي 

 وئي „ُيۿ يا 

(b)  پٍٍِجي ڪو ڪار ُالئڻ ۾

ذىيّاريً  يا ىانيٌاڪام وڃي ٿي 

 کي ىًٍِ ڏئي ٌٿي شگِيۿ يا 

(c) عّاىي ىفاد جي خالف  عيّىا

ڪو ڪري ٿي يا شّشائٽيَء جي 

ىييترن جي ىفادن جي خالف 

شرگرم „ُيۿ تَ ضّةائي حڪّىت 

شرڪاري گزيٽ ۾ پڌرٌاىّ 

(Notification ڏئي اٌِيَء جي )

کي ڪًٍِ خاص گّرٌٍگ ةاڊي 

وكت الِء ىٽائي شگِي ٿيۿ اُّ وكت 

ُڪ شال کان ىٿي جّ ٌَ ٌُّدوۿ ۽ 

ڪيّ  عاُران کي ٌّٽيفڪيشً ۾ 
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 ويٍدو.

(ُيٺ  1ذيهي دفعَ ) (2)

 ڇپجڻ تي:ٌّٽيفڪيشً 

(a)  عِديدار ۽ گّرٌٍگ ةاڊيَء

جا ىييتر پٍٍِجي عِدن کان انڳ 

 ٿي ويٍدا. 

(b)  گّرٌٍگ ةاڊيَء جا شيّرا

واري وكت  جاٌشيٍياٌِيَء ڪو 

دوران ضّةائي حڪّىت طرفان 

ُاليا جّڙيم گّرٌٍگ ةاڊي طرفان 

ويٍدا. يا ڪًٍِ ٻي اختياريَء طرفان 

کي اٌِيَء ىلطد الِء ضّةائي  ڪًٍِ

 حڪّىت ىلرر ڪٍدي.

جاٌشيٍي جي وكت ختو  (3)

جي گّرٌٍگ  ٿيڻ کاٌپِّء شّشائٽي

ةاڊي ايصّشيئيشً جي ىييّرٌڊمۿ 

كاعدنۿ كاًٌٌّ ىطاةق ٻيِر جّڙي 

 .“ويٍدي

 

ڌ اٌڊشٽريز دي شٍ

)ڪٍٽرول „ن 

اشٽيتهشييٍٽ ايٍڊ 

ايٍالرجييٍٽ( „رڊيٍٍسۿ 

)ويصٽ پاڪصتان  1963

„ف  IVٌيتر.  „رڊيٍٍس 

1963). 

The Sindh 

Industries (Control 

on Establishment 

and Enlargement) 

 کي فم اشٽاپ „خر ۾ ايٍدڙ ۾ 3دفعَ 

۽ ان کاٌپِّء  ڪّنً شان ىٽايّ ويٍدو

ُيُء شرطيَ جيهّ شاىم ڪيّ ويٍدو 

 جيڪّ „ُي:

اجازت جي ىٍغّري جي ةشرطيڪ ”

الِء ڏٌم ڪًٍِ ةَ شخص جي 

 درخّاشت رد ٌَ ڪئي ويٍدي.

(a)  ان شخص کي شتب ٻڌائڻ

 جي ىّكعي ڏيڻ کاٌصّاِءۿ يا 

(b)   جيصتائيً ىّجّد ىعهّىات

جي ةٍياد تي ۽ جاچ پڏتال ڪرڻ 
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Ordinance, 1963 

(West Pakistan 

Ordinance No. IV 

of 1963). 

کاٌپِّءۿ جيئً ىٍاشب ڄاتّ وڃيۿ 

حڪّىت ىطيئً ٌَ „ُي تَ اجازت 

جي ىٍغّريَء جي الِء ڏن درخّاشت 

كّىي ىفاد جي ةرعڪس يا ان جي 

ىلاىي ضحت الِء ُاڃيڪار „ُيۿ يا 

الِء وڳّڙ جّ عالئلي جي رٍُدڙن 

ضٍعتي ڪو شتب „ُيۿ جتي 

تجّيز ڪيّ ويّ „ُيۿ يا اتي اٌِيَء 

ارو ايراضي ۾ ضٍعتي ڪو ۾ واڌ

 “ڪيّ پيّ وڃي. 

دي پرائيّيٽهي ىيٍيجيڊ 

 اشڪّنز ايٍڊ ڪانيجز

)ٽيڪٍگ اوور( 

 1972ريگيّنيشًۿ 

The Privately 

Managed Schools 

and Colleges 

(Taking Over) 

Regulation, 1972 

 ۾ 2پيرگراف 

(a)  ( شقb ً۾ نفغ )

“maintained and”  ًةدران نفغ 

“owned  maintained or”   کي

 ٌعو انتدل ةڻايّ ويٍدو. 

(b)  شق (c ً۾ نفغ )

“maintained and”  جي جاِء تي

  owned“ ةدران نفغً 

maintained or”   کي ٌعو انتدل

 ةڻايّ ويٍدو. 

۾ ًُ ريت تتديهي  3( پيراگراف 2)

 „ٌدي ويٍدي:

( ضّةائي حڪّىت جي 1. )3”

اُي شرط   ۿىٍغّري کاٌصّاِء اڳّاٽ

جيڪي ةَ ُجً اًٌِ ىطاةقۿ عّاىي 

جيڪّ ىفاد ۾ۿ ىڏُيمۿ ڪّ ةَ ىاڻِّ 

خاٌگي طّر تي ڪانيج جّ ىانڪ 

„ُي يا ان کي ُالئي ٿّ يا  خاٌگي 

يا ڪانيج طّر تي ُهٍدڙ اشڪّل 

ةٍد ٌٿّ ڪري شگِي يا ان جي 
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شرگرىيَء کي ىِيم ٌٿّ ڪري 

شگِجي يا ڪًٍِ ةَ ضّرت ۾ 

 ىهڪيت ىٍتلم ٌٿّ ڪري شگِي

جيڪا اٌِيَء ڪانيج يا اشڪّل 

شان يا اًٌِ جي ىفادن شان واڳيم 

 “„ُي.

تي يا ان کاٌپِّء 1972ىارچ  15( 2)

رضاىٍدو  جيڪڎًُ ڪّ ىعاُدو يا

ڪيّ ويّ „ُيۿ تَ ۽ اُّ شب 

( جي ڀڃڪڏيَء ۾ „ُي 1پيراگراف )

 “تَ اُّ اجايّ ٌُّدو.

 

„خر ۾ ايٍدڙ فم  ۾  5پيراگراف   .3 

اشٽاپ کي ڪّنً شان ىٽايّ ويٍدو 

ًُ ريت اضافّ ڪيّ ۽ پِّء ان ۾ 

 ويٍدو:

ڪّ ةَ خاٌگي طّر تي  ةشرطيڪ

ُهٍدڙ اشڪّل الِء ڪّ 

ٌّٽيفڪيشً ٌَ ڪڍيّ 

ويٍدو.جيصتائيً  ضّةائي حڪّىت 

تَ اُّ اشڪّل عام  ىطيئً „ُي

ڀالئيۿ شخاوتي يا ٌان ڪيرشم 

ا ان ةٍياد تي ُالئي ٌٿّ شگِجي. ي

جّ ىعيار شٺي طريلي شان رکي ٌٿّ 

 شگِجي.

 ۾ 6پيراگراف  .4

(a) ( ۾ 1شب پيراگراف ) نفظ

جي „خر ۾  ڪاىائً ۽  “اُا/اُّ”

ضّةائي حڪّىت جي ”  نفغً

۽ شرطً اڳّاٽ ىٍغّريَء کاٌصّاِء 
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جي پّرائي کاٌصّاِء پِّء شرط 

جيڪي ةَ ُجًۿ عّاىي ىفاد ۾ۿ 

 شاىم ڪيا ويٍدا.  “ىڏُيم 

(b) ( ۾ 2شب پيراگراف )  ًنفغ

کي “ شيّريّن تتديهيّن”

جي ( 1ةشرطيڪ شب پيراگراف )”

جي  “ىطاةق ُجيۿ ڪا ةَ تتديهي

نفغً ةريڪيٽسۿ اٌگً ۽ ڪاىائً 

 شان ةداليّ ويٍدو. 

شب  جي 7پيراگراف  .5

 ( ۾ :bجي شق ) (1پيراگراف )

(a)  ةريڪيٽًۿ اٌگ ۽ ڪاىا

يا ضّةائي حڪّىت ”ۿ کي “(2)”

جي “ جي اڳّاٽ اجازت کاٌصّاِء

 نفغً ۽ ڪاىا شان ةداليّ ويٍدو. 

(b)  فم اشٽاپ کي „خر ۾ ايٍدڙ

ُي اضافّ ڪيّ ڪّنً شان ىٽائي 

 ويٍدو:

ةشرطيڪ ضّةائي حڪّىت جي ”

خاص يا عام اجازت کاٌصّاِءۿ 

تركي ڏئي ڪًٍِ ةَ ىاڻَِّء کي 

شگِجي ٿيۿ ىلرر ڪري شگِجي 

ٿّ يا ىطروف رکي شگِجي ٿّۿ 

جيئً اًٌِ شرطً ۽ شروطً تي 

ضّةائي حڪّىت ىٍغّر ڪيا 

ُجًۿ ڪًٍِ ٌئيً „شاىيَء جي 

ئرىيٍٽ کاٌپِّء خاني يا رٽاجاِء تي 

ٿيم جاِء تيۿ يا ىالزىت جي ىلرر 

ت جي ختو ٿيڻ تيۿ ڪيم وك

شرطً ۽ شروطً ىطاةق ٌّڪريَء 
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ىارچ  15رج ٿيڻ تي ىان خا

ڪّ ةَ ىاڻِّ ع کان اڳ 1972

جيڪّ ىلرر ڪيّ ويّ ُّ يا جًٍِ 

 .“کي رکيّ ويّ ُّ 

کي “ ۽”۾ نفظ  12پيراگراف  .6

 شان ةداليّ ويٍدو.“ يا”نفظ 

 

 

 
 

 

 

 

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

 ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.


