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(SINDH AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 ]۱۸۹۱عتوجش  ۳۲[
آسڈیٌٌظ جظ کی توعط عے  صوثہ عٌذھ هیں ًبفز 

هیں  ۱۹۸۱صهیي کی طلجی ایکٹ، کشًے کے لیئے 

 تشهین کی جبئے گی۔

جیغب کہ ششعی عذالت ًے صوثہ عٌذھ هیں ًبفز 

هیں  ۱۹۸۱کشًے کے لیئے صهیي کی طلجی ایکٹ، 

 کچھ تشاهین کشًے کے ہذایت کی ہے؛

اوس جیغب کہ صوثہ عٌذھ هیں ًبفز کشًے کے لیئے 

هیں تشهین کشًب هقصود  ۱۹۸۱صهیي کی طلجی ایکٹ، 

 اط طشح ہوگی؛ہے، جو 

کے اعالى اوس  ۱۸۷۷اة اط لیئے، پبًچویں جوالئی 

کی سوشٌی  ۱۸۹۱پشوویضًل کبًغٹی ٹیوشي آسڈس، 

هیں گوسًش عٌذھ ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز 

 کشًب فشهبیب ہے:

( اط آسڈیٌٌظ کو صهیي کی طلجی )عٌذھ تشهین( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۸۹۱آسڈیٌٌظ، 

 ًبفز ہوگب۔(یہ فی الفوس ۲)

 

هیں، صوثہ عٌذھ  ۱۹۸۱۔ صهیي کی طلجی ایکٹ، ۲

، جظ کو اط کے ثعذ ثھی هیں ًبفز کشًے کے لیئے

 ۵هزکوسٍ ایکٹ کہب جبئے گب، اط هیں هوجود دفعہ 

( کب ًوجش دیب جبئے گب اوس ایغے ریلی ۱کی ریلی دفعہ )

( کب ًوجش دیٌے کے ثعذ، هٌذسجہ ریل ًئے ۱دفعہ )

 جبئیں گے:ریلی دفعبت ثڑھبئے 

( کے تذت ًوٹی فکیشي جبسی کیب ۱(ریلی دفعہ )۲'')

کے تذت جبسٍ کشدٍ ًوٹی  ۱جبئے گب، جو دفعہ 

 فکیشي والی تبسیخ عے ایک عبل ثعذ ًہیں ہوگب:

ثششطیکہ وٍ وقت، اگش کوئی ہو، جو عذالتی تذاسک 

والی کبسسوائی کے دوساى گزسا ہو اوس دکوهت ًے 

ًکبلٌے عے پہلے اط دفعہ کے تذت ًوٹی فکیشي 
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صهیي کی طلجی والی کبسسوائی کو سوکب ہو، تو اط کو 

 ایک عبل کب عشصہ جبًب جبئے گب۔

( کے تذت هزکوسٍ وقت کے ۲(اگش ریلی دفعہ )۳)

دوساى ًوٹی فکیشي جبسی ًہیں ہوتب، تو طلجی کی 

 کبسسوائی ختن عوجھی جبئے گی۔''۔

( ۳هیں، ریلی دفعہ ) A-5۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں، دفعہ ۳

کے ثعذ هٌذسجہ ریل ًئی ریلی دفعہ شبهل کی جبئے 

 گی:

''(3-A)( کے تذت سپوسٹ یب ریلی دفعہ ۲۔ ریلی دفعہ )

( کے تذت عفبسشوى هوجت، جیغے ثھی هعبهلہ ۳)

کے تذت جبسی کشدٍ ًوٹی فکیشي کے  ۵ہو، دفعہ 

ًوے دى کے دوساى کوشٌش کی طشف ثھیجب جبئے گب 

غے ثھی هعبهلہ اوس کوشٌش سپوسٹ یب عفبسشیں، جی

ہو، هلٌے کے ًوے دى کے دوساى فیصلہ عٌب عکتب 

ہے اوس اگش سپوسٹ یب عفبسشیں، جیغے هعبهلہ ہو، 

ثھیجی ًہیں گئی یب فیصلہ هخصوص وقت کے اًذس 

ًہیں عٌبیب گیب، تو یہ عوجھب جبئے گب کے اعتشاض 

عٌے گئے ہیں اوس طلجی کی کبسسوائی ختن ہو جبئے 

 گی۔''۔

( اوس ۱هیں، ریلی دفعہ ) ۶کی دفعہ  ۔ هزکوسٍ ایکٹ۱

اط کے ششطیہ ثیبى کے ثعذ، هٌذسجہ ریل ًئی ریلی 

 دفعہ شبهل کی جبئے گی:

''(1-A)  کے تذت جبسی کشدٍ ًوٹی  ۵اعالى دفعہ

فکیشي کے چھہ هبٍ کے اًذس جبسی کیب جبئے گب اوس 

اگش اعالى اط عشصہ کے دوساى جبسی ًہیں کیب جبتب، 

 ختن عوجھی جبئے گی: تو طلجی کی کبسسوائی

ثششطیکہ وٍ وقت، اگش کوئی ہو، جو عذالتی تذاسک 

والی کبسسوائی کے دوساى گزسا ہو اوس دکوهت ًے 

اط دفعہ کے تذت ًوٹی فکیشي ًکبلٌے عے پہلے 

صهیي کی طلجی والی کبسسوائی کو سوکب ہو، تو اط کو 

 چھہ هبٍ کب عشصہ جبًب جبئے گب۔

کو اط دفعہ  ۱۱عہ ۔ هزکوسٍ ایکٹ هیں، هوجود دف۵

 ( کب ًوجش دیب جبئے گب اوس:۱کی ریلی دفعہ )

 تشهین

Amendment of 

section 5-A of 

Act 1 of 1894 

 

 

 ۱ ایکٹ کے ۱۹۸۱

 تشهین کی ۶ دفعہ کی

Amendment of 

section 6 of Act 

1 of 1894 

 

 

 ۱ ایکٹ کے ۱۹۸۱

 تشهین کی ۱۱ دفعہ کی

Amendment of 

section 11 of 

Act 1 of 1894 
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(i) ( کو ایغے ًوجش دیٌے کے ۱ریلی دفعہ )

 ثعذ اط هیں:

(a)  شق(ii)  هیں، لفع ''اوس'' کو ختن کیب جبئے

 گب؛

(b)  شق(iii)  هیں، آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ

کو عیوی کولي اوس لفع ''؛ اوس'' عے هتجبدل 

 ثٌبیب جبئے گب؛

(c)  شق(iii)  کے ثعذ، هٌذسجہ ریل ًئی شق

 شبهل کی جبئے گی:

''(iv)  خشچہ یب اط کب دصہ جو صذیخ هعٌوں هیں

اوس هٌبعت طشیقے عے دعوٰی کی تیبسی کے لیئے 

کیب گیب ہو اوس هعبوضہ کے لیئے ایغب کیظ پیش کیب 

 گیب ہو، جو وٍ عوجھے کے دیب جبئے۔''؛

(ii) ( کو ایغے ًوجش دیٌے کے ۱ریلی دفعہ )

هٌذسجی ریل ًئی ریلی دفعہ شبهل کی ثعذ، 

 جبئے گی:

کے تذت اعالى  ۶( کلیکٹش کے طشف عے دفعہ ۲'')

جبسی ہوًے کے چھہ هبٍ کے اًذس دیٌے کب اعالى کیب 

جبئے گب، جظ هیں ًبکبم ہوًے پش آفیشلض یب عولذاس جو 

ایغی اختیبسی کی طشف عے ایغی دیش هیں قصوسواس 

قواعذ هیں ثتبئی ہوں گے اوس ایغی جبًچ پڑتبل جو 

گئے ہو، اط کے ثعذ، صوثبئی دکوهت کی طشف 

کے  A-28عے دیش والے عشصے کے لیئے دفعہ 

 اتذت اضبفی هعبوضہ ادا کیب جبئے گب۔''۔

 ( هیں:۱کی ریلی دفعہ ) ۱۹۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۶

(a) لفع ''یب'' کو ختن کیب جبئے گب؛ اوس 

(b)  ،آخش هیں آًے والے فل اعٹبپ عے پہلے

اوس الفبظ ''، یب اجبصت دی گئی قیوتوں کبهب 

 کب هول'' شبهل کیئے جبئیں گے۔

 
 

( کی ۱کی ریلی دفعہ ) ۱۸۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۷

هیں، لفع ''هعبوضہ'' اوس لفع ''دیئے گئے''  (c)شق 

کے دسهیبں الفبظ اوس کبهبئیں ''اوس قیوتیں، اگش کوئی 
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 ہوں،'' شبهل کیئے جبئیں گے۔

 

 
 

هیں، لفع  (c)کی شق  ۲۲۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۹

''هعبوضہ'' کے لیئے الفبظ ''هعبوضہ یب هول'' کو 

 هتجبدل ثٌبیب جبئے گب۔

 

 

 
 

کے ثعذ هٌذسجہ ریل  ۲۹۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۸

 ًئی دفعہ شبهل کی جبئے گی:

(28-A  دفعہ )کے تذت ًوٹی  ۱اضبفی هعبوضہ

فکیشي کی تبسیخ پش هقشس کشدٍ هبسکیٹ قیوتوں کی 

ثٌیبد پش طے کیئے گئے هعبوضہ کے علغلے هیں 

فیصذ کے دغبة عے اضبفی سقن هقشس  ۱۵عبالًب 

کے تذت جبسی کشدٍ  ۱کشدٍ سقن کے عالوٍ دفعہ 

ًوٹی فکیشي کے هطبثق هعبوضہ والی تبسیخ عے 

 ی۔''۔اداکی جبئے گ
 

 هیں   ۳۱۔ هزکوسٍ ایکٹ کی دفعہ ۱۲

(a) ( هیں لفع ''هعبوضہ'' اوس الفبظ ۱ریلی دفعہ )

''دیئے گئے'' کے دسهیبں الفبظ اوس کبهبٔوں 

'' کو شبهل کیب ''اوس قیوتیں، اگش کوئی ہوں

 جبئے گب۔

(b) ( هیں لفع ''هعبوضہ'' اوس لفع ۲ریلی دفعہ )

''یب'' کے دسهیبى الفبظ اوس کبهبٔوں ''اوس 

قیوتیں، اگش کوئی ہوں'' کو شبهل کیب جبئے 

 گب۔

 

نوٹ: آرڈیننس کو هذکورہ تزجوہ عبم افزاد کی 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ هیں استعوبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

Act 1 of 1894 

 ۱ ایکٹ کے ۱۹۸۱

 تشهین کی ۳۱ دفعہ کی

Amendment of 

section 31 of 

Act 1 of 1894 

 


