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 9987نجريً  IVىهتر  ايڪٽشيڌ 

SINDHACT NO.IV OF 1987 

 9987شيڌ نڪاىي حڪَنت )ترنيم( ايڪٽۿ 
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(AMENDMENT) ACT, 1987 

 ]9987جَن  3[

شيڌ نڪاىي حڪَنت آرڊيييسۿ ايڪٽ جيٍو ذريعي 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي. 9979

۾ ترنيم  9979شيڌ نڪاىي حڪَنت آرڊيييسۿ جيئو تً 

 ڪرڻ ضروري ٿي پئي آٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛

 ان کي ٌو ريت عهل ۾ آىدو وييدو:

شيڌ نڪاىي حڪَنت )ترنيم( ايڪٽ کي ( ٌو 9)  .9

 شڏيَ وييدو. 9987ايڪٽۿ 

 .فَري طَر تي الڳَ ٿييدو( ٌي 2)

 

۾ۿ جيٍو کي  9979شيڌ نڪاىي حڪَنت آرڊيييسۿ  .2

ٌو کاىپَِء ةً ڄاڻايل آرڊيييس شڏيَ وييدوۿ ان جي دفعً 

( جي شرطيً ةيان ۾ۿ آخر ۾ اييدڙ فل 2۾ۿ ذيلي دفعً ) 91

اشٽاپ کي ڪَلو شان تتديل ڪيَ وييدو ۽ ان کاىپَِء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)هٍيدت

 

 

نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي شيڌ  9979

جي  XIIآرڊيييس 

جي ذيلي  91دفعً 
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 :ٌيٺيان شرطيً ةيان شانل ڪيا وييدا

تحت ڪائَىصل جي خاتهي  58ةشرطيڪ وڌيڪ تً دفعً “

تيۿ ڪائَىصل جا ڪم شراىجام ڏيڻ الِء نقرر ڪيل شخص 

نقرر ڪيل ايڊوائزري ڪهيٽي جي  A-58يا اختياري دفعً 

ڪيٍو نيهتر کي نقرر ڪري شگٍي ٿي يا جتي اٌڙي ڪا 

ۿ تً ڪَ ٻيَ شخص ڪيٍو يا ڪهيٽي نقرر ڪيل ىاٌي

 نقرر ڪري شگٍي ٿي.وڌيڪ پئيچائتو جَ چيئرنيو 

ةشرطيڪ اٌَ ةً تً اقليتي ةرادري جي پئيچائت جَ چيئرنيو 

 اقليتي ةرادري جَ نيهتر ٌَىدو.

کاىپَِءۿ ٌيٺيَن ىئَن دفعً  58ڄاڻايل آرڊيييس ۾ۿ دفعً  .3

 شانل ڪيَ وييدو:

 )ايڊوائيزري ڪهيٽي(

“58-A( .9 ًجتي دفع )( تحت ڪَ 2جي ذيلي دفعً ) 58

ڪئي وڃي ٿيۿ حڪَنت اٌڙي شخص يا اختياري نقرر 

شخص يا اختياري جي نشَري الِء اٌڙن نيهترن تي نشتهل 

ايڊوائيزري ڪهيٽي نقرر ڪري شگٍيۿ جيئو اٌا نياشب 

 شهجٍي.

ايڊوائيزري ڪهيٽي اٌڙي وقت ۽ اٌڙي طريقي گڏجاڻي ( 2)

 ڪيدي جيئو اٌَ شخص يا اختياري نياشب شهجٍي.

خَشيَدي ي ( ايڊوائيزري ڪهيٽي جَ نيهتر حڪَنت ج3)

عٍدو رکي شگٍي ٿَ ۽ اٌَ پيٍيجي نيهتر شپ تان تائيو 

 ( ۾ ترنيم2دفعً )

Amendment in 

sub section (2) 

of section 10 of 

Sindh 

Ordinance XII 

of 1979 

 

 

جي شيڌ  9979

۾ دفعً  XIIآرڊيييس 

58-A َجَ اضاف 

Insertion of 

section 58-A in 

Sindh 

Ordinance XII 

of 1979 

 

 

 



 
4 

 حڪَنت کي ليٽر ذريعي اشتعيفيٰ ڏئي شگٍي ٿَ.

کي  9987. شيڌ نڪاىي حڪَنت )ترنيم( آرڊيييسۿ 4

 نيصَخ ڪيَ وڃي ٿَ.

 

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  ايڪٽ -ىَٽ:

 آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.

 

جي شيڌ  9987

جي  Iآرڊيييس 

 نيصَخي

Repeal of Sindh 

Ordinance I of 

1987 

 


