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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  XIIىخريَ 4994
SINDH ACT NO.XII OF 1994
شٍڌ ثلافتي ورثّ (تحفغ) ايڪٽۿ 4994
THE SINDH CULTURAL HERITAGE
(PRESERVATION) ACT, 1994
] 31اپريم [4994
ايڪٽ حًٍِ ذريؿي شٍڌ غّةي ۾ كديو ىاڳً ۽ تؿييراتيۿ
تاريخيۿ „ثار كديوۿ فٍي اُييت حي حاغمۿ ايٿٍاالحيڪمۿ
ايٍٿروپّالحيڪم ۽ كّىي دنچصپي حي طيً حي ىحفّظ
ةڻايّ ۽ تحفغ ڪيّ ويٍدو.
حيئً تَ شٍڌ غّةي ۾ كديو ىاڳً ۽ „رڪيٽيڪچرلۿ تيِيد )(Preamble
تاريخيۿ „رڪياالحيڪمۿ „رٽصٽڪۿ ايٿٍاالحيڪمۿ
ايٍٿروپّالحيڪم ۽ كّىي دنچصپي حي طيً حي ىحفّظ
ةڻائڻ ۽ تحفغ ڪرڻ ضروري ٿي پيّ „ُي.
ان کي ًُ ريت ؾيم ۾ „ٌدو ويٍدو:
 ًُ )4( .4ايڪٽ کي شٍڌ ثلافتي ورثّ (تحفغ) ايڪٽۿ ىختػر
 4994شڎيّ ويٍدو.
طروؾات

ؾٍّان

۽

( ًُ )2حي پّري غّةي شٍڌ ۾ ٌافذ ٿيٍدو ةظيّل شاحهي Short title and
ؾالئلً حي.
commencement
(ُ )3ي فّري ظّر تي الڳّ ٿيٍدو.
 ًُ .2ايڪٽ ۾ۿ حيصتائيً ڪخَِ ىضيّن ۽ ىفِّم وغفّن
ڪخَِ ٻيّ ٌَ ظهب ڪريۿ تيصتائيً:
Definition
4

“ڪييٽي” ىعهب دفؿَ  3تحت حّڏيم

()i

ىظاورتي ڪييٽي܀
()ii

“چيئرىيً” ىعهب ڪييٽي حّ چيئرىيً܀

()iii

“حڪّىت” ىعهب شڌ حڪّىت܀

()iv

“ىيٍٽيً ۽ ىيٍٽيٍٍس” حًٍِ ۾ طاىم „ُي
تحفغ ۾ ورتم ثلافتي ورثً ۽ ٍُڌن حي ةچاَء
الِء نّڏُا نڳرائڻۿ ڍڪڻۿ ىرىت ڪرڻۿ اغهي
غّرت ۾ „ڻڻۿ حفاػت ڪرڻ وغيره܀

()v

“ىييتر” ىعهب ڪييٽي حّ ىييتر܀

()vi

“تحفغ ۾ ورتم ورثّ” ىعهب ڪّ ٍُڌ يا „ثار
كدييَ تاريخيۿ ثلافتي يا كّىي كدر حّ
حڪّىت ظرفان ٌّٽيفڪيظً ذريؿي اؾالٌيم
ٍُڌۿ حًٍِ ۾ طاىم ٌُّدي ان شهصهي ۾ ىٍؽ
ڪيم ٻاُريً زىيً يا ٻاُريّن ڀتيّن وغيره܀ ۽

()vii

“ىانڪ” حًٍِ ۾ طاىم „ُي ىانڪ ظرفان
كاٌٌّي ظّر ىخاز ةڻايم ڪّ طخع ۽ ڪّ
ىئٍيخر يا اٌتؼام رکڻ حا اختيار اشتؿيال
ڪٍدڏ ٽرشٽي.

 ًُ )4( .3ايڪٽ حي ىلػد الِءۿ حڪّىت ُڪ ىظاورتي ڪييٽي
ىظاورتي ڪييٽي حّڏيٍديۿ حيڪا چيئرىيً ۽ Advisory
حڪّىت ظرفان ىلرر ڪيم  6ٻيً ىييترن تي committee
ىظتيم ٌُّديۿ حً ىان ٽي تؿييراتي فً حا ىّرخۿ
„ثار كدييَ حا ىاُرۿ ورثي حي حفاػت ڪرڻ ۾ ىاُر ۽
ثلافتي „رٽس ۽ ڪرافٽس حا ؾانو ٌُّدا.
( )2چيئرىيً يا ىييترۿ شّاِء ايڪس „فيظّ ىييتر حيۿ
5

حيصتائيً اُّ حڪّىت کي خط ذريؿي اشتؿيفيٰ ٌَ ڎئي يا
اڳ ۾ ُٽايّ ٌَ وڃيۿ اُي حڪّىت حي خّطي شان ؾِدو
رکٍدا.
( )3چيئرىيً ڪًٍِ طخع کي ىييتر ظّر ىلرر ڪري
شگِي ٿّ.
( )4ؾِدي حي ىلػد الِء ىلرر ڪيم شرڪاري ىييتر ؾِدو
ڇڎڻ تي ىييتر ٌَ رٍُدو.
 .4حيڪڎًُ ڪّ شّال اٿي ٿّ تَ ڪّ ٍُڌ يا ڪا شّال تَ ڇا تحفغ ۾
تؿييراتيۿ تاريخيۿ „ثار كدييَ يا كّىي كدر حي طئي „ُي يا ورتم ورثّ تاريخي „ُي
ٌَ تَۿ اُّ ىؿاىهّ حڪّىت ڎاًٌِ اىاڻيّ ويٍدوۿ حيڪا Question as to
ىظاورتي ڪييٽي شان ىظاورت ةؿد شاڳئي ىؿاىهي تي any
فيػهّ ڪٍدي ۽ حڪّىت حّ فيػهّ حتيي ٌُّدو.

whether

protected
of

is

heritage

historic interest
 .5حتي ڪييٽي ڪا ڄاڻ حاغم ڪري ٿي يا ڪًٍِ ىاڳ ؾالئلً حي حّانگيۿ
يا „رڪيٽيڪچرلۿ تاريخيۿ ثلافتي يا كّىي كدر حي طئي تحفغ وغيره
حي دريافت يا ىّحّدگي حي ىؿهّىات حاغم ڪري ٿي Custody,
حًٍِ حّ ڪّ ىانڪ ٌَ „ُيۿ اُا اُڏي ڄاڻ يا ىؿهّىات حي preservation etc.,
تػديق ڪرڻ کاٌپِّءۿ اُڏا كدم کڻٍدي حيڪي اُڏي ىاڳ of premises
يا طئي حي تحّيم ۾ وٺڻۿ ىحفّظ ةڻائڻ ۽ تحفغ ضروري
شيخِي.
 )4( .6حڪّىت ڪييٽي حي شفارش تي شرڪاري گزيٽ تحفغ ۾ ورتم ورثي حّ
۾ ٌّٽيفڪيظً ذريؿي يا ٻي غّرت ۾ ڪًٍِ تاريخيۿ اؾالن
ثلافتي يا „رڪيٽيڪچرل كدر حي ىاڳً حّ ًُ ايڪٽ حي of
ىلػد الِء تحفغ ۾ ورتم ورثي ظّر اؾالن ڪري شگِي ٿي.
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Declaration

protected

( )2ذيهي دفؿَ (ُ )4يٺ طايؽ ٿيٍدر ٌّٽيفڪيظً حي heritage
ڪاپي اختارن ۾ طايؽ ڪئي ويٍدي ۽ ان ٌّٽيفڪيظً حي
ڪاپي اُڏي ٍُڌ تي يا ٌزديڪ تريً ىاڳ ڀرشان نڳائي
ويٍديۿ حًٍِ شان اُي شتب پڻ ڄاڻايا ويٍداۿ حً ڪاڻ
ٌّٽيفڪيظً ڪڍيّ ويّ „ُي ۽ اؾتراض گِرايا ويٍدا ان ۾
ڄاڻايّ ويٍدو تَ ُڪ ٌّٽيفڪيظً حي ٌڪرڻ کان ىِيٍي
حي اٌدر اٌدر شرڪار ٌّٽيفڪيظً ۾ ڄاڻايم شتتً ۽
اؾتراضً تي ڪيم فيػهً حي روطٍيَء ۾ حّڳّ كدم
کڻٍدي.
(ُ )3ڪ ىِيٍي حّ ڄاڻايم ؾرغّ ىڪيم ٿيڻ تيۿ
حڪّىت اؾتراضً تي غّر ڪرڻ ةؿدۿ حيڪڎًُ ڪّ
ُخيۿ تػديق ڪري شگِي ٿي يا ٌّٽيفڪيظً کي ختو
ڪري شگِي ٿي.
( ًُ )4دفؿَ تحت ٌّٽيفڪيظًۿ حيصتائيً اُّ ختو ٌَ
ڪيّ وڃيۿ ان حليلت حي حاىؽ طاُدي ٌُّدو تَ ىاڳ يا
ٍُڌ حًٍِ شان اُّ الڳاپيم „ُي اُّ ًُ ايڪٽ حي ىلػد
الِء تحفغ ۾ ورتم ورثّ „ُي.
 )4( .7ڪييٽي حڪّىت حي ىٍؼّري شان ڪًٍِ تحفغ ۾ حڪّىت حي تحفغ ۾
ورتم ورثي کي خريد ڪري شگِي ٿي يا ان حي شٍڀال ورتم ورثي حّ حق يا
شٍڀال حاغم ڪرڻ

ڪري شگِي ٿي.

( )2ڪييٽي ڪًٍِ تحفغ ۾ ورتم ورثي کي تحفّ يا وغيت of

Acquisition

or

right

ظّر كتّل ڪري شگِي ٿي.

in

( )3ڪًٍِ تحفغ ۾ ورتم ورثي حّ ىانڪۿ نکت ذريؿي guardianship of a
ڪييٽي حّڏي ان کي تحفغ ۾ ورتم ورثي حّ شٍڀانيٍدڏ protected
ىلرر ڪري شگِي ٿّۿ ۽ ڪييٽي حڪّىت حي ىٍؼّري heritage of the
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شان اُڏي شٍڀال واري حيثيت كتّل ڪري شگِي ٿي.

Government

( )4حڎًُ ڪييٽي ذيهي دفؿَ ( )3تحت تحفغ ۾ ورتم ورثي
حي شٍڀال كتّل ڪئي „ُيۿ ىانڪ شّاِء ان حي حيئً ًُ
ايڪٽ ۾ ةياٌي ظّر ىِيا ڪيّ ويّ „ُيۿ ان کي تحفغ ۾
ورتم ورثي يا طئي ۾ شاڳي حيثيتۿ حق ۽ فائدو حاغم
ٌُّدوۿ حيئً ان کي ڪييٽي شٍڀانيٍدڏ ىلرر ٌَ ٿيڻ ٿيڻ کان
اڳ ُيّ.
( )5حڎًُ ڪييٽي ذيهي دفؿَ ( )3تحت تحفغ ۾ ورتم ورثي
حي شٍڀال كتّل ڪئي „ُيۿ دفؿَ  8تحت ڪيم ىؿاُدي
شان الڳاپيم ًُ ايڪٽ حّن گٍخائظّن ڄاڻايم ذيهي دفؿَ
تحت ڪيم نکت واري دشتاويز الڳّ ٿيٍديّن..
 )4( .8ڪييٽي حڪّىت حي گذريم ىٍؼّري شان ىانڪ تحفغ ۾ ورتم ورثي حّ
کي حڪّىت شان ڪًٍِ تحفغ ۾ ورتم ورثي حي تحفغ الِء تحفغ
ىؿاُدي ۾ داخم ٿيڻ حي تخّيز ڪري شگِي ٿي.

Preservation of

( ًُ )2دفؿَ تحت ىؿاُدي ۾ طاىم ٌُّدا ُيٺيان ىؿاىال protected
ىؿاُدي ۾ طاىم ڪرڻ الِء :يا اًٌِ ىٍخِان حيڪي ضروري heritage
ُخً.
) (aتحفغ ۾ ورتم ورثي حي ىرىت ۽ حّانگي ۽ ان حي
ٌؼرداري الِء ىلرر ڪيم ڪًٍِ طخع حّن ذىيّاريّن܀
) (bىانڪ حي اٌِيَء حق تي پاةٍدي حًٍِ ذريؿي ُّ تحفغ
۾ ورتم ورثي کي تتاَُ ڪريۿ ان کي ُٽائيۿ ان ۾ تتديهي
„ڻي يا ان حّ ُهيّ ةگاڏي܀
) (cتحفغ ۾ ورتم ورثي کي ةركرار رکڻ يا ان حي حاچ پڏتال
ڪرڻ الِء ڪييٽيَء ظرفان ىلرر ڪيم ڪً ىاڻًِ ظرفان
ؾّام کي يا ؾّام حي ڪًٍِ حػي کي ورثي تائيً رشائيَء
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حي شِّنت فراُو ڪرڻ܀
) (dىانڪ ظرفان زىيً حًٍِ تي تحفغ ۾ ورتم ورثّ ىّحّد
„ُيۿ اُا وڪري الِء پيض ڪرڻ حي غّرت ۾ حڪّىت کي
ٌّٽيس ڎٌّ ويٍدوۿ ۽ اُڏي ورثي کي خريد ڪري حڪّىت
ظرفان ىحفّظ ةڻائڻ حّ حق ٌُّدوۿ يا اُڏي ورثي حّ ڪّ
حػّۿ ان حي ىارڪيٽ كييت تي خريد ڪيّ ويٍدو.
) (eتحفغ ۾ ورتم ورثي کي ىحفّظ ةڻائڻ حي شهصهي ۾
ىانڪ يا حڪّىت ظرفان ةرداطت ڪيم خرچ ادا ڪرڻ܀
) (fتحفغ ۾ ورتم ورثي کي ىحفّظ ةڻائڻ حي شهصهي ۾ ڪّ
ىؿاىهّ حيڪّ ىانڪ ۽ حڪّىت وچ ۾ ىؿاُدي حّ شتب
„ُي.
( ًُ )3دفؿَ تحت ڪًٍِ ىؿاُدي حا كاؾدا وكت ةّكت
حڪّىت حي ىٍؼّري شان تتديم ڪري شگِخً ٿا.
( )4ڪا ةَ ڌر ٻي ڌر کي ٽً ىِيًٍ حّ نکت ۾ ٌّٽيس ڎئي
ىؿاُدو ختو ڪري شگِي ٿي.
( ًُ )5دفؿَ تحت ىؿاُدو تحفغ ۾ ورتم ورثي حي ڪًٍِ
دؾّيدار طخع تي الڳّ ٿيٍدوۿ ان ڌر تحت حًٍِ حي ذريؿي
اُّ ىؿاُدو ڪيّ ويّ ُخي.
( )6حڪّىت ظرفان تحفغ ۾ ورتم ورثي کي ىحفّظ ةڻائڻ يا
ان حي حفاػت تي „يم خرچ حي شهصهي ۾ حاغم ڪيم
حق ًُ دفؿَ تحت ىؿاُدو ختو ٿيڻ تي ىتاثر ٌَ ٿيٍدو.
 .9حيڪڎًُ ىانڪ ٌاةانغي يا ىؿذوري حي شتب ڪري شٍڀال

ڪري

ٌَ

پٍٍِخّ پاڻ ڪو ڪرڻ حيۿ الئق ٌَ „ُيۿ تَ ان ظرفان كاٌٌّي شگٍِدڏ ىانڪ
ظّر ىخاز ةڻايم طخع دفؿَ  8تحت ىانڪاڻا اختيار under
disability

اشتؿيال ڪٍدو.
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Owners

 )4( .41حيڪڎًُ اُّ شيخِيّ ٿّ وڃي تَ ڪّ طخع رُتً حي اوڳاڏي
Recovery

تحفغ ۾ ورتم ورثي کي تتاَُ ڪرڻۿ ُٽائڻۿ تتديم ڪرڻۿ of

ةگاڏڻ يا ڊاُڻ چاُي ٿّ يا ان تي تؿيير ڪرڻ گِري ٿّ يا Arrears
ىحم وكّع حي ويخِّ ىؿاُدي حي طرظً شان تڪرار ۾
دفؿَ  8تحت ان حي تحفغ خالف ڪخَِ ڪري ٿّۿ ڪييٽي
اُڏي ڀڃڪڏي خالف ىٍؽ ٌاىي حا حڪو حاري ڪري
شگِي ٿي.
( )2حيڪڎًُ ىانڪ يا ٻيّ ڪّ حيڪّ دفؿَ  8تحت تحفغ
۾ ورتم ورثي حي حفاػت ۽ ىرىت الِء ىؿاُدي تحت پاةٍد
„ُيۿ اُّ ڪييٽي حي خيال ۾ اُڏي ىرىت يا حفاػت الِء
گِرةم ضروري كدم ٌَ ٿّ کڻيۿ يا اُڏي ىّزون وكت دوران
حيڪّ ڪييٽي ظرفان ظئي ڪيّ ويّ ُخيۿ ان دوران اُڏا
كدم ٌَ ٿّ کڻيۿ تَ ڪييٽي ڪًٍِ طخع کي اُڏو كدم کڻڻ
الِء ةااختيار ةڻائي شگِي ٿيۿ ۽ اُڏو كدم کڻڻ تي خرچ يا
خرچ حّ اُڏو حػّ حيڪّ ىؿاُدي تحت ىانڪ کي ڀرڻّ
ُيّۿ اُّ ىانڪ کان نيٍڊ ريٍيّ حي رُتً حي ىد ۾ وغّل
ڪيّ ويٍدو.
( ًُ )3دفؿَ تحت ڪيم حڪو شان ىتاثر طخع
حڪّىت کي اپيم ڪري شگِي ٿّۿ حيڪا ان کي رد يا ان
تي ٌؼرثاٌي ڪري شگِي ٿيۿ ۽ ان حّ فيػهّ حتيي ٌُّدو.
 )4( .44حيڪڎًُ ڪّ ىانڪ يا ٻيّ ڪّ ةااختيار ةڻايم تحفغ ۾ ورتم ورثي حي
طخع دفؿَ  8تحت تحفغ ۾ ورتم ورثي حي حفاػت الِء ىرىت الِء اىداد حي
ىؿاُدي ۾ داخم ٿئي ٿّۿ اُّ ڪييٽي ظرفان ان کي ڎٌم ڪو درخّاشت
کان اٌڪار ڪري ٿّ يا اُڏي ىؿاُدي تي ؾيم ۾ ٌاڪام ٿئي of

Application

ٿّ ۽ حيڪڎًُ اُڏي ورثي حي ىرىت حي ىلػد الِء ڪّ to

endowment
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اٌڊوىيٍٽ كائو ڪيّ ويّ „ُيۿ يا اُڏن ٻيً ىلػدن الِء تَۿ a

repair

of

ڪييٽي ڊشٽرڪٽ حج حي ؾدانت ۾ اُڏي اٌڊوىيٍٽ يا ان protected
حي حػي حي حّڳي اشتؿيال الِء ڪيس داخم ڪري heritage
شگِي ٿي.
( )2ذيهي دفؿَ ( )4تحت درخّاشت حي ٻڌڻي تي ڊشٽرڪٽ
حج شيً حاري ڪري شگِي ٿّ ۽ ىانڪ ۽ ڪًٍِ طخع
حًٍِ حي طاُدي شٍدس الِء ضروري ُخي ان کان پڇاڻّ
ڪري شگِي ٿّۿ ۽ اٌڊوىيٍٽ حي حّڳي اشتؿيال يا ڪًٍِ
ڌر الِء حڪو حاري ڪري شگِي ٿّۿ ۽ اُڏي ڪًٍِ حڪو
تي ايئً ؾيم ڪيّ ويٍدو حيئً اُّ ُڪ شّل ڪّرٽ حي
ڊڪري ُيّ.
 .42حيڪڎًُ حڪّىت شيخِي تَ تحفغ ۾ ورتم ورثي تحفغ ۾ ورتم ورثي حي
کي تتاَُ ٿيڻۿ ٌلػان پِچڻ يا زةّن حال ٿيڻ حّ خعرو „ُي الزىي خريد
تَۿ حڪّىت ان کي نيٍڊ اڪّيزيظً ايڪٽۿ  4894حي Compulsory
گٍخائظً ىّحب حاغم ڪري شگِي ٿيۿ حيئً تحفغ ۾ of

Purchase

ورتم ورثي حي حفاػت ايڪٽ ىّحب “ؾّاىي ىلػد” Protected
heritage

ُخي.
( )2ذيهي دفؿَ ( )4تحت ىهيم ضروري خريد حا اختيار
ُيٺيً غّرت ۾ اشتؿيال ٌَ ڪيا ويٍدا:
) (aتحفغ ۾ ورتم ورثّ حيڪّ يا حًٍِ حّ حػّ ةاكاؾدگي
شان ىذُتي پيروڪاري الِء اشتؿيال ٿيٍدو رُيّ „ُي يا
) (bڪّ تحفغ ۾ ورتم ورثّ حيڪّ دفؿَ  8تحت ڪيم
ىؿاُدي ۾ ايٍدو ُخي.

 .43ڪييٽي ُر تحفغ ۾ ورتم ورثي حي شار شٍڀال ۽ تحفغ تحفغ ۾ ورتم ورثي حي
ڪٍدي حًٍِ حا ڪي ةَ حق حيڪي دفؿَ  7۾ ڄاڻايم „ًُۿ ىرىت
11

حڪّىت حاغم ڪيا „ًُ يا حيڪّ حڪّىت دفؿَ Maintenance of 42
protected

تحت حاغم ڪيّ „ُي.

heritage
 .44ڪييٽي تحفغ ۾ ورتم ورثي حي ىرىت حي ىد ۾ حػيداري ۽ اىداد
رضاڪاراڻي ظّر ركو ۽ اىداد حاغم ڪري شگِي ٿي ۽ ان Contributions
ظرفان اُڏيَء ريت حاغم ڪيم ڪً فٍڊس حي اٌتؼام ۽ and donations
اشتؿيال الِء حڪو حاري ڪري شگِي ٿي.
ةظرظيڪ ًُ دفؿَ تحت حاغم ڪيم ڪا ةَ ركو ٻئي
ڪًٍِ ىلػد الِء اشتؿيال ٌَ ڪئي ويٍديۿ شّاِء ان ىلػد
حي حًٍِ الِء اُا ڎٌي وئي „ُي.
 ًُ .45ايڪٽ تحت تحفغ ۾ ورتم ورثّ اؾالٌيَ ىلػدن ان تحفغ ۾ ورتم ورثي حّ
ىلػد ۽ اشتؿيال

حي خالف اشتؿيال ٌَ ڪيّ ويٍدو.

Purpose and use
protected

of

heritage
 .46حڪّىت حي ىٍؼّري شانۿ ڪييٽي:

تحفغ ۾ ورتم ورثي ۾

) (aحتي ًُ ايڪٽ تحت ڪًٍِ تحفغ ۾ ورتم ورثي حي حڪّىت حّ حق
شهصهي ۾ حڪّىت ظرفان حق حاغم ڪيا ويا ُخً ضايؽ ٿيڻ
ڪًٍِ وڪريۿ نيزۿ تحفي يا وغيت حي شهصهي ۾ۿ اُا Relinquishment
اُڏيَء ريت حاغم ڪيم حق اُڏيَء طخع حي حق ۾ ختو of Government
ڪري شگِي ٿيۿ حيڪّ وكتي ظّر اُڏي ورثي حّ ىانڪ a
„ُي܀ يا

in

rights

protected

) (bتحفغ ۾ ورتم ورثي حي ًُ ايڪٽ تحت كتّل ڪيم heritage
شار شٍڀال ختو ڪري شگِي ٿي.
 )4( .47اُڏن كاؾدن ىّحب حيڪي حڪّىت ظرفان ةڻايا ىخػّص تحفغ ۾
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وڃًۿ ؾّام کي ًُ ايڪٽ تحت حڪّىت ظرفان شٍڀانيم ورتم ورثي تي پِچ حّ
ڪًٍِ تحفغ ۾ ورتم ورثي تائيً پِچ حّ حق حاغم ٌُّدو .حق
( )2ذيهي دفؿَ ( )4تحت ڪّ كاؾدو حّڏڻ وكت حڪّىت Right of access to
اُّ ظئي ڪري شگِي ٿي تَ ان حي ڀڃڪڏي شزا حّڳي certain protected
ٌُّدي حًٍِ حّ ڎٌڊ پٍخّيَِ ُزار رپيً کان وڌي شگِي ٿّ.

heritage

 .48حتي ىانڪ شييت ڪّ طخع ًُ ايڪٽ تحت ڎٌڊ
حڪّىت ظرفان شٍڀانيم تحفغ ۾ ورتم ورثي کي تتاَُ Penalty
ڪري ٿّۿ ُٽائي ٿّۿ ٌلػان پِچائي ٿّۿ تتديم ڪري ٿّ يا ان
حّ ڎيک ةگاڏي ٿّ يا ان شهصهي ۾ دفؿَ  8تحت حيڪّ
ىؿاُدو ڪيّ ويّ ُّ ان حي ڀڃڪڏي ڪري ٿّۿ اُّ ڎٌڊ حي
شزا حّ ىصتحق ٌُّدوۿ حيڪا ُڪ نک رپيً تائيً وڌي
شگِي ٿّۿ يا كيد حي شزا شان حيڪا ٽً شانً تائيً وڌي
شگِي ٿيۿ يا ٻئي گڎ.
 ًُ .49ايڪٽ حّن گٍخائظّن وكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي ختو ڪرڻ حّ اثر
Overriding effect

كاٌّن تي اثراٌداز ٌَ ٿيٍديّن.

 .21حڪّىت ًُ ايڪٽ حي ىلػدن الِء كاؾدا حّڏي كاؾدا
Rules

شگِي ٿي.

 .24ڪّ ڪيس يا ىلدىّ يا ٻي ڪا كاٌٌّي ڪارروائي ًُ ًُ ايڪٽ تحت ڪو
ايڪٽ يا ان تحت حّڏيم كاؾدن تحت شٺي ٌيت شان ڪٍدڏ طخع حّ
ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ڪخَِ ڪرڻ حي ارادي تي تحفغ
حڪّىتۿ ڪييٽيۿ چيئرىيًۿ ىييتر يا ڪييٽي حي Protection to the
acting

ڪًٍِ ٻئي ؾيهدار خالف ٌَ ٿيٍدي.

;Person

under this Act
ٌّٽ -:ايڪٽ حّ ىذڪّره ترحيّ ؾام ىاڻًِ حي واكفيت الِء
„ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتؿيال ٌٿّ ڪري شگِخي.
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