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THE SINDH ORPHANAGES (SUPERVISION AND 
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 کے صىذھ ایکٹ کی تشمیم ۱۷۹۶۔ ۲
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 کی تشمیم ۲کے صىذھ ایکٹ کی دفعہ  ۱۷۹۶۔ ۳

Amendment of Section 2 of Sindh Act 1976 

 کی تشمیم۴صىذھ ایکٹ کی دفعہ کے  ۱۷۹۶۔ ۴

Amendment of Section 4 of Sindh Act 1976 

 کی تشمیم ۱۹کے صىذھ ایکٹ کی دفعہ  ۱۷۹۶۔ ۵
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1984 

)تزمیم( سندھ یتیم خبنے )نظزداری اور ضببطہ( 

 ۴۸۹۱آرڈیننس، 

THE SINDH ORPHANAGES 

(SUPERVISION AND CONTROL) 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 

 ]۱۷۹۴دصمجش  ۱۲[

آسڈیىىش جش کی توصط صے صىذھ یتیم خبوے 

میں تشمیم کی  ۱۷۹۶)وظشداسی اوس ضبثطہ( ایکٹ، 

 جبئے گی۔

جیضب کہ ششعی عذالت وے صىذھ یتمیم خبوے 

میں کچھ تشامیم  ۱۷۹۶ثطہ( ایکٹ، )وظشداسی اوس ضب

 کشوے کی ہذایت کی ہے؛

اوس جیضب کہ صىذھ یتیم خبوے )وظشداسی اوس ضبثطہ( 

میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اس  ۱۷۹۶ایکٹ، 

 طشح ہوگی؛

کے اعالن اوس  ۱۷۹۹اة اس لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی میں  ۱۷۹۱پشوویزول کبوضٹیٹوشه آسڈس، 

مىذسجہ ریل آسڈیىىش ثىب کش وبفز  صىذھ کے گوسوش وے

 کشوب فشمبیب ہے۔

( اس آسڈیىىش کو صىذھ یتیم خبوے )وظشداسی ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۷۹۴اوس ضبثطہ( )تشمیم( آسڈیىىش، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

۔ صىذھ یتیم خبوے )وظشداسی اوس ضبثطہ( ایکٹ، ۲
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میں، جش کو اس کے ثعذ ثھی مزکوسي ایکٹ  ۱۷۹۶

 ۲۹بئے گب، صبسے ایکٹ میں مب صوائے دفعبت کہب ج

کے، لفع ''یتم خبوہ'' اوس لفع ''یتم خبوے'' اوس  ۲۹اوس 

لفع ''ایک یتیم خبوہ'' جہبں ثھی آئیں، ان کو لفع 

''داساالطفبل'' اوس الفبظ ''ایک داساالطفبل'' صے 

 تشتیجواس تجذیل کیب جبئے گب۔

 میں: ۲۔ مزکوسي ایکٹ کے دفعہ ۳

(i)  شق(d) عذ مىذسجہ ریل وئی شق کے ث

 شبمل کی جبئے گی:

''(dd) جو یتیم  اساالطفبل'' مطلت ایک جگہ یب اداسي ''د 

، صىجھبلىے اوس ان کی دیکھ ثھبل کے لیئے اپىبوے

 اصتعمبل ہوگب۔''؛

(ii)  شق(k) کو ختم کیب جبئے گب۔ 

( کے ۳میں، ریلی دفعہ ) ۴۔ مزکوسي ایکٹ کی دفعہ ۴

ششطیہ ثیبن میں، آخش میں آوے والے فل اصٹبپ کو 

مىذسجہ کوله صے تجذیل کیب جبئے گب اوس اس کے ثعذ 

 ریل ششطیہ ثیبن شبمل کیب جبئے گب:

''ثششطیکہ کوئی ثھی میمجش صىىے کب موقعہ دیئے ثغیش 

 وہیں ہٹبیب جبئے گب۔''۔
 

میں، آخش میں آوے  ۱۱یکٹ کی دفعہ ۔ مزکوسي ا۵

والے فل اصٹبپ کو کوله صے تجذیل کیب جبئے گب اوس 

اس کے ثعذ مىذسجہ ریل ششطیہ ثیبن شبمل کیب جبئے 

 گب:

''ثششطیکہ کوئی ثھی حکم جبسی وہیں کیب جبئے گب 

جت تک اپیلىٹ کو صىىے کب موقعہ وہیں فشاہم کیب 

 جبتب۔''۔

Amendment of 

Sindh Act 1976 
 

کے صىذھ  ۱۷۹۶

کی  ۲ایکٹ کی دفعہ 

 تشمیم

Amendment of 

Section 2 of 

Sindh Act 1976 

 

کے صىذھ  ۱۷۹۶

کی ۴ایکٹ کی دفعہ 

 تشمیم

Amendment of 

Section 4 of 

Sindh Act 1976 

کے صىذھ  ۱۷۹۶

کی  ۱۹ایکٹ کی دفعہ 

 تشمیم

Amendment of 

Section 17 of 

Sindh Act 1976 
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 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب آرڈیننس نوٹ:

 جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے

 سکتب۔

 


