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 1979هکبًی حکىهت آسڈیٌٌظ،  آسڈیٌٌظ، جظ عے عٌذھ

 کى تبذیل کيب جبئے گب۔
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 -کى بٌب کش ًبفز فشهبتب ہے:

هکبًی حکىهت )دوعشی  کى عٌذھ ( اط آسڈیٌٌظ ۱۔ )۱

  کہب جبئے گب۔ 1982، آسڈیٌٌظ تشهين(

 (یہ فی الفىس ًبفز ہىگب۔۲)
 هيں تشهين 3کی دفعہ  1979 هجشیہ XII عٌذھ آسڈیٌٌظ. 2

، جظ کى اط 1979عٌذھ هکبًی حکىهت آسڈیٌٌظ هجشیہ 

 -هيں: 3کے بعذ بهی آسڈیٌٌظ کہب جبئے گب، اط دفعہ 

(i) یب  چيف ” هيں اعتعوبل کئے گئے الفبظ ( 9) شق

چيف آفيغش، ”کبهبئىں اوس الفبظ کے عبته  “آفيغش

 عے بذالیب جبئے گب۔“ ٹبئىى آفيغش یب عيکشیٹشی

(ii) تعلقہ ”هيں دیئے گئے کبهبئىں اوس الفبظ ( 15) شق

 ۔ًکبال جبئے گب“ کبئىًغل

(iii) ( 24شق ) ،ڈویضًل ” هيں اعتعوبل کئے گئے الفبظ

کى کبهبئىں اوس  “کىآسڈیٌشي کبهيٹی

تعلقہ ”اوس “کىآسڈیٌشي کبهيٹیڈویضًل ڊ”الفبظ

 عے بذالیب جبئے گب۔“کىآسڈیٌشي کبهيٹی

(iv) تعلقہ کبئىًغل ”هيں اعتعوبل کئے الفبظ( 63) شق

 کى ًکبال جبئے گب۔“یب

(v) کى ًکبال جبئے گب۔ ( 68) شق 

(vi) ڈعٹشکٹ ”هيں اعتعوبل کئے گئے الفبظ ( 79) شق

یىًيي ” الفبظ اوس کبهبئىں عے کى“ کبئىًغل یب

عے  “ڈعٹشکٹ کبئىًغل، ٹبئىى کويٹی یبکبئىًغل، 

 بذالیب جبئے گب۔

هيں اعتعوبل کئے گئے الفبظ اوس  6اط آسڈیٌٌظ کی دفعہ . 3

 ًکبال جبئے گب۔“ تعلقہ” کبهبئىں 

 

 

 

 

 -:هيں 14اط آسڈیٌٌظ کی دفعہ . 4

(i)   کی شق  (1)ریلی دفعہ(b)کی ریلی شق (ii )

 کى ًکبال جبئے گب۔

(ii ) هيں اعتعوبل کئے گئے  ( 2) ریلی دفعہ

 کى ًکبال جبئے گب۔“ یب تعلقہ کبئىًغل”الفبظ

(iii ) شبهل کئے هيں یہ الفبظ  ( 2) ریلی دفعہ

 -:جبئے گے

(”2-A )کے هطببق کىئی ًبهضد ( 2)اگش ریلی دفعہ

 XII عٌذھ ٓاسڈیٌٌظ ًوبش

 3 کی دفعہ 1979 هجشیہ

 هيں تشهين

Amendment of  

Section 3 of Sind 

Ordinance XII of 

1979 
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1979 
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Amendment of  
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1979 
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 :“هيوبش

(a)  اختيبس کے غلط اعتعوبل یب غلط سویے یب

آسڈیٌٌظ کی خالف وسصی کشًے، قبعذے اوس 

قىاًيي کى خالف وسصی کشًے کب جشم کيب ہے، 

اپٌی صفبئی  پيش کشًے کے لئے دیئے گئے 

هىاقع کے بعذ کبئىًغل  کے طشف عے ہٹبیب گيب 

  ہے، یب 

(b)  پئٌچبئت کے تيي لگبتبس هيٹٌگ هيں کغی

جبئض عزس کے عىائے غيش حبضش سہب ہے، تى 

 “کب هيوبش ًہيں ہىعکتب۔ پئٌچبئت

کے  ( 1)کی ریلی دفعہ  14 اط آسڈیٌٌظ کی دفعہ. 5

 کى ًکبال جبئے گب۔ “تعلقے کبئىًغل کے عىائے”الفبظ

 

 

 

 

 ًکبال جبئے گب۔ 15اط آسڈیٌٌظ هيں، اط کی دفعہ . 6

 

 

 

 

 

کے لئے ( 1)کی ریلی دفعہ   21اط آسڈیٌٌظ کی دفعہ . 7

 -:هٌذسجہ ریل هتببدل ہىگب

کىئی بهی هيوبش چيف ایگضیکيىٹى کى ( 1”)

دسخىاعت دے کش اپٌے عہذے عے اعتعيفٰی دے  تحشیشی 

 “اوس پهش اط کی  عيٹ خبلی ہى جبئی گی۔ عکتب

 

 

لئے کے ( 1) کی ریلی دفعہ 26 اط آسڈیٌٌظ کی دفعہ.  8

 -:هٌذسجہ ریل هتببدل ہىگب

کىئی بهی هيئش، ڈپٹی هيئش، چيئشهيي یب وائيظ ( 1”)

دے اپٌے چيئشهيي، چيف ایگضیکيىٹى کى تحشیشی دسخىاعت 

عہذے عے اعتعيفٰی دے عکتب ہے اوس بعذ هيں اط کی عيٹ 

 “ خبلی ہى جبئی گی۔

 

کى ( 3)اوس  ( 2)کی ریلی دفعہ  44اط آسڈیٌٌظ کی دفعہ . 9

 XII عٌذھ ٓاسڈیٌٌظ ًوبش
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 ًکبال جبئے گب۔

 

 

 

 

( هيں 1کی ریلی دفعہ ) 54اط آسڈیٌٌظ کی دفعہ . 14

 کى ًکبال جبئے گب۔“ تعلقہ کبئىًغل”الفبظ

 

 

 

 

( e)( کی شق 1کی ریلی دفعہ ) 68اط آسڈیٌٌظ کی دفعہ . 11

 کى ًکبال جبئے گب۔

 

 

 

 

 

  لئے یہ هتببدل ہىگب۔ 89اط آسڈیٌٌظ کی دفعہ . 12

عشکبس تشتيبىاس ڈویضًل ضلعے یب   (1. )89”

 “تعلقے هيں ڈویضًل، ڈعٹشکٹ یب تعلقہ کبهيٹی بٌب عکتی ہے۔

ڈویضًل، ڈعٹشکٹ یب تعلقہ کبئىًغل ڈویضى ( 2)

یب تعلقے کے دیہی اوس شہشی عالئقىں عے اتٌے هيوبشاى پش 

 ہىگی، جظ کب تعذاد عشکبس  هقشس کشے گی۔هشتول 

کىآسڈیٌشي ڈویضًل،  ڈعٹشکٹ اوس تعلقے ( 3)

کبئىًغل کے چيئشهيي، وائيظ چيئشهيي اوس هيوبش طئے کئے 

 گئے طشیقے هطببق هٌتخب یب هقشس کيے جبئے گے۔

 -:کے هٌذسجہ ریل هتببدل  ہىگب 94اط آسڈیٌٌظ کی دفعہ . 13

ڈویضى، ڈعٹشکٹ یب تعلقہ کىآسڈیٌشي  .94”

کبهيٹی ڈویضى، ڈعٹشکٹ یب تعلقے هيں قىهی تعويش والے 

ڈپبسهٌٹظ کی عشگشهيىں هيں تعبوى پيذا کشے گی، یب جيغب بهی 

 “ ہى، ایغے کبم کشے گی۔

 

 

 ( a)کی شق  (1کی ریلی دفعہ ) 91اط آسڈیٌٌظ کی دفعہ . 14
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 ؛ اعے تعلقىں عے ہى

(aa ) ڈعٹشکٹ کىآسڈیٌشي کبهيٹی کى، اگش فشیق

 “ضلعے کے هختلف تعلقىں عے ہى۔ 

 هيں فل اعٹبپ عے پہلے الفبظ F-102اط آسڈیٌٌظ کی دفعہ .15

 اضبفہ کيب جبئے گب۔ “یب پچبط سوپے عے کن”
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