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سندھ ایکٹ نمبز  IIمجزیہ ۴۹۹۱
SINDH ACT NO.II OF 1994
سندھ قوانین کی (تزمیم اور منسوخی)
ایکٹ۴۹۹۱ ،
THE SINDH LAWS
(AMENDING AND
REPEALING) ACT, 1993
] 02فيبروري [4991
ایکٹ جظ کی توعط عے صوبہ عىذھ میں وبفز کچھ
قواویه میں تشمیم اوس کچھ کو مىغوخ کیب جبئے گب۔
جیغب کہ کچھ قواویه جو مذي خبسج ہو گئے ہیں ،یب غیش
ضشوسی به گئے ہیں یب مىغوخ کشوے کے عالوي غیش
موثش به گئے ہیں ان میں تشمیم کشوب اوس مىغوخ کشوب
مقصود ہے؛
اط کو اط طشح عمل میں الیب جبئے گب:
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو عىذھ قواویه کی (تشمیم اوس
مىغوخی) ایکٹ ۱۲۲۳ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔
۲۔ صوبہ عىذھ میں وبفز گڈ کىڈکٹ پشصوشط پشوبیشىل
سلیض ایکٹ ۱۲۲۶ ،کی دفعہ  ۱کی ریلی دفعہ ()۲
میں ،کبمب اوس الفبظ ''کشاچی کے عالوي'' کو ختم کیب
جبئے گب ،ایغے جیغے وي اط ریلی دفعہ میں کبھی
شبمل ہی وہیں تھے۔
۳۔ صوبہ عىذھ میں وبفز ایگشیکلچشل پشوڈیوط
مبسکیٹظ ایکٹ ۱۲۳۲ ،میں:
دفعہ  ۶کی ریلی دفعہ ( )۵میں ،الفبظ
( )i
''فشاہمی اوس قیمتوں کے بیوسو'' کے
لیئے الفبظ ''ایگشیکلچشل ایکغٹیىشه'' کو
متببدل بىبیب جبئے گب؛
دفعہ  ۹کی ریلی دفعہ ( )۳میں:
()ii
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تمہیذ )(Preamble

مختصش عىوان اوس
ششوعبت
Short title and
commencement
 ۱۲۲۶کے ایکٹ X
کی تشمیم
Amendment of
Act X of 1926
 ۱۲۹۲کے ایکٹ V
کی تشمیم
Amendment of
Act V of 1989

( )aشق ) (aمیں لفظ ''وو'' کے لیئے لفظ ''دط''
کو متببدل بىبیب جبئے گب؛
( )bشق ) (bمیں لفظ ''عود'' کے لیئے لفظ
''اٹھبسي'' کو متببدل بىبیب جبئے گب۔
دفعہ  ۲۲کی ریلی دفعہ ( )۲کی شق
()iii
) (XXVIIIمیں ،لفظ ''پیپلض'' کو ختم کیب
جبئے گب۔
۴۔ عىذھ دیتی لیتی ایکٹ ۱۲۳۲ ،کی دفعہ  ۱۲کی
ریلی دفعہ ( )۱میں ،لفظ ''تبج'' کے لیئے لفظ ''سیبعت''
کو متببدل بىبیب جبئے گب۔

۵۔ صوبہ عىذھ میں وبفز عوائل سیکلیمیشه ایکٹ،
 ۱۲۵۲کی دفعہ  ۴کی ریلی دفعہ ( )۱کی شق )(c
میں ،الفبظ ''مغشبی پبکغتبن'' کو ختم کیب جبئے گب۔

۶۔ عىذھ چلڈسن ایکٹ ۱۲۵۵ ،میں:
دفعہ  ۲۲کی ریلی دفعہ ( )۲کو ختم کیب
( )i
جبئے گب۔
دفعہ  ۲۲میں اعذاد '' ''۱۲۲۲کے لیئے
()ii
اعذاد '' ''۱۲۵۵کو متببدل بىبیب جبئے گب۔
دفعہ  ۲۲اوس اط کے ویچے ششطیہ بیبن
()iii
ختم کیئے جبئیں گے۔
۲۔ عىذھ کلچشل ایڈواوغمىٹ بوسڈ ایکٹ ۱۲۵۵ ،میں:
دفعہ  ۱۳کی شق ) (viمیں ،الفبظ ،کبمب
( )i
اوس الفبظ اوس اعذاد ''عىذھ پیپلض لوکل
گوسومىٹ آسڈیىىظ ''۱۲۲۲ ،کو الفبظ،
کبمب اوس اعذاد ''عىذھ لوکل گوسومىٹ
آسڈیىىظ ''۱۲۲۲ ،عے متببدل بىبیب جبئے
گب۔
شیڈول دفعہ  ۲۲ ،۱۲اوس  ،لفظ ''پیپلض'' کو
()ii
ختم کیب جبئے گب۔
۹۔ اط ایکٹ کے شیڈول میں بتبئے گئے قواویه کو
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کے عىذھ
 XXIکی

۱۲۳۲
ایکٹ،
تشمیم
Amendment of
Sindh Act, XXI
of 1939
 ۱۲۵۲کے ایکٹ،
 XXIکی تشمیم
Amendment of
Act, XXI of 1952
 ۱۲۵۵کے عىذھ
ایکٹ XII ،کی تشمیم
Amendment of
Sindh Act, XII of
1955
 ۱۲۵۵کے عىذھ
ایکٹ XVI ،کی
تشمیم
Amendment of
Sindh Act, XVI
of 1955
مىغوخی
Repeal
۲۔  ۱۲۲۳کے عىذھ
آسڈیىىظ ومبش XX
کی مىغوخی
Repeal of Sindh
Ordinance
No.XX of 1993

مىغوخ کیب جبتب ہے۔
۲۔ عىذھ قواویه کی (تشمیم اوس مىغوخی) آسڈیىىظ،
 ۱۲۳۲کو مىغوخ کیب جبتب ہے۔
شیڈول
عىوان یب مختصش عىوان
ومبش
عبل
 XXIX 4991عىذھ کشمىل پشوعیجش (الیکشىض
آفیىغض) (تشمیم) ایکٹ۱۲۳۵ ،
عىذھ ایگشیکلچشعٹظ سلیف
XIX 4919
(تشمیم) ایکٹ۱۲۴۳ ،
عىذھ آبکبسی (تشمیم) ایکٹ،
XX 4919
۱۲۴۳
عىذھ پشاووشل کلیکشه آف ٹیکغض
I 4911
ایکٹ۱۲۴۹ ،
ڈسگظ
پبکغتبن
ویغٹ
XIV 4911
(ایکغٹیىشه) ایکٹ۱۲۵۹ ،
عىیمبٹوگشاف (عىذھ تشمیم)
XVI 4911
ایکٹ۱۲۵۹ ،
 XVIII 4911ویغٹ پبکغتبن (ایگشیکلچشل
ڈولپمىٹ فىبوظ کبسپوسیشه)
(بقبیبجبت کی ببصیببی) ایکٹ،
۱۲۵۹
 XXV 4911مغشبی پبکغتبن قبشعتبن (محفوظ
بىبوب اوس مشمت) ایکٹ۱۲۵۹ ،
 XXXI 4911کشپشه عے سوکىے کب ایکٹ
(مغشبی پبکغتبن ایکغٹیىشه)
آسڈیىىظ۱۲۵۹ ،
 XXXIII 4919عىیمبٹوگشاف (عىذھ تشمیم)
آسڈیىىظ۱۲۵۲ ،
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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