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 1951ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے عٌذُ هضاسعیي ایکٹ، 

 هیں تشهین۔

هیں تشهین کشًب  1951جیغب کہ عٌذُ هضاسعیي ایکٹ، 

ہْگیب ہے جظ کْ اط طشح عے عول هیں الیب جبئے 

 ؛گب

ّالے  1999اکتْبش  14اّس جیغب کہ صْببئی اعوبلی 

اعالى کے تحت اّس پشّّیضًل کبًغٹیٹْشي ٓاسڈس ًوبش 

 ؛عطل ہےکے هطببق ه 1

اّس جیغب کہ عٌذُ کب گْسًش  هطوئي ہے کہ هْجْدٍ 
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 ششّعبت 

Short title and 
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 ؛صْستحبل هیں فْسی قذم اٹِبًب ضشّسی ہے

لہزا اة اط لئے هٌذسجہ ببال اعالى اّس پشّّیضًل 

کے  1999کبًغٹیٹْشي ٓاسڈس کے  عبتِ پڑُیں 

اّس اط  9پشّّیضًل کبًغٹیٹیْشي  )تشهین( ٓاسڈس ًوبش 

اختیبسات کْ بشّئے کبس علغلے هیں هلے ہْئے توبم 

التے ہْئے عٌذُ کب گْسًش بخْشی هٌذسجہ ریل 

 :ٓاسڈیٌٌظ بٌب کش ًبفز فشهبتب ہے

اط ٓاسڈیٌٌظ کْ عٌذُ هضاسعیي )تشهین( ( 1)  .1

 کہب جبئے گب۔ 2112ٓاسڈیٌٌظ، 

 یہ فی الفْس الگْ ہْگب۔ (2)

 

هیں جظ کْ اط کے  1951عٌذُ هضاسعیي ایکٹ، . 2

 هیں: 2جبئے گب، اط کی دفعہ بعذ بِی ایکٹ ہی کہب 

(i) کے لئے عْائے ّضبحت کے هٌذسجہ ریل  ( 3)شق

 :کْ هتببدل بٌبیب جبئے گب

جظ کے  عے هشاد ایک شخص  “صهیٌذاس”( 3) 

صبشدعت ایک هضاسع جظ کْ ٓاببدی کے لئے صهیي دیتب 

 “ ہے یب صهیٌذاس لیض پش اعے دے۔

(ii) کْ ختن کیب جبئے گب۔( 8)اّس  (7(، )6) شق 

(iii) ( 16شق )  عٌذُ لیٌڈ سّیٌیْ کْڈ ”هیں الفبظ

“ 1967عٌذُ لیٌڈ سّیٌیْ ایکٹ، ”کے الفبظ  “1879

 کے هتببدل ہًْگے۔

کے لئے  3بیبى کئے گئے ایکٹ هیں، دفعہ  .2

 :هٌذسجہ ریل هتببدل بٌبیب جبئے گب

کب  . اط ایکٹ کے  کے هقبصذ کے لئے فقط هضاسع3”

 “۔ایک دسجہ ہْگب یعٌی هغتقل هضاسع

 

 

هیں  (i) کی شق 4بیبى کئے گئے ایکٹ کی دفعہ .4

 هتببدل ہْگب۔“ دّ”کے لئے لفع “ تیي”لفع

 

 

 هیں: 6بیبى کئے گئے ایکٹ کی دفعہ . 5

 

 

 کے ایکٹ ًوبش 1951

XX  کی   2کی دفعہ

 تشهین

Amendment of 

section 2 of Act 

No.XX of 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًوبشکے ایکٹ  1951

XX  کی  3کی دفعہ

 تشهین

Amendment of 

section 3 of Act 

No.XX of 1950 

 

 کی ایکٹ ًوبش1951 

XX کی  4 کی دفعہ

 تشهین

Amendment of 

section 4 of Act 

No.XX of 1950 

 

 کے ایکٹ ًوبش 1951

XX  کی  6کی دفعہ

 تشهین

Amendment of 

section 6 of Act 

No.XX of 1950 

 

 وبشکے ایکٹ ً 1951

XX اّس 14، کی دفعبت 
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(i) ( هیں لفع 1ریلی دفعہ ) تیي کے تیي کے لئے لفع

کے لئے عذد  “1948”اّس عذد “ دّ”لئے لفع 

 هتببدل ہْگب۔“ 2112”

(ii) ( کْ ختن کیب جبئے گب۔2ریلی دفعہ ) 

کْ ختن  16اّس  14، 8بیبى کئے گئے ایک کی دفعہ . 6

 کیب جبئے گب۔

 

 

 

 

کے بعذ عٌْاى  15بیبى کئے گئے ایکٹ هیں، دفعہ . 7

کْ “ عبم طْس پش هضاسع”اّس ریلی عٌْاى  “IIIببة ”

 ختن کیب جبئے گب۔

 

 

( 1کی ریلی دفعہ ) 22بیبى کئے گئے ایکٹ کی دفعہ .8

عبم طْس پش اط کے توبم هضاسعْں هیں ”هیں الفبظ 

یب اط کے ”کے لئے الفبظ “ کے طْس جبًے“ فقیش”

هضاسعیي هیں عے فقیش یب هضاسع کے خبًذاى کب کْئی 

 هتببدل ہْگب۔“ سکي

 

 

 هیں: 23بیبى کئے گئے ایکٹ کی دفعہ . 9

(i) شق (a) ” ،دعتکبسی اّس “ کبهب اّس الفبظهیں

“ اّس دعتکبسی  کے ”کے لئے لفع”ٌڈسی کے کبمغبہ

کْ  هتببدل ہًْگے اّس آخش هیں ٓاًیْالے عیوی کْلي

هٌذسجہ  کْلي عے تبذیل کیب جبئے گب اّس اط کے بعذ

 :ریل ششطیہ بیبى کْ شبهل کیب جبئے گب

بششطیکہ  بل  چالًے، صهیي ہوْاس کشًب، بْائی، اّس ”

ی، گِبط یب فبسم کی دّعشی اشیبء اّس پیذاّاس کْ کٹبئ

اٹِبًے یب ڈًُْے کے لئے هیکٌیکل  عبهبى یب هشٌشی 

کے اعتعوبل کی صْست هیں توبم خشچ هبسکیٹ ًشخ 

کی بٌیبد پش لگبئے جبئیں گے اّس ٍّ خشچ صهیٌذاس اّس 

 کی تشهین 16

Amendment of 

sections 8, 14 and 

16 of Act No.XX of 

1950 

 

 کے ایکٹ ًوبش 1951

XX کی  15 کی دفعہ

 تشهین

Amendment of 

section 15 of Act 

No.XX of 1950 

کے ایکٹ 1951

کی  22 کی دفعہ XXًوبش

 تشهین

Amendment of 

section 22 of Act 

No.XX of 1950 

 

 کے ایکٹ ًوبش 1951

XX  کی 23کی دفعہ

 تشهین

Amendment of 

section 23 of Act 

No.XX of 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 کے ایکٹ ًوبش 1951

XX   کی  24کی دفعہ

 تشهین

Amendment of 

section 24 of Act 

No.XX of 1950 
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کغبى کی طشف بشابشی کی بٌیبد پش بشداشت کئے 

 “جبئیں گے۔

(ii)شق (e) اّس (f) ۔ختن کی جبئیں گی 

 هیں: 24کی دفعہ   بیبى کئے گئے ایکٹ . 11
(i)شق (a)  اپٌی قیوت پش هضاسع کْ خْساک ”هیں الفبظ

کے الفبظ عبّی طْس پش کغبى کْ ًقذ سقن ادا “دیٌب

 کے هتببدل ہًْگے۔“ کشًب

(ii)  شق(b)  اط کی طشف”اّس لفع  “پبًی”هیں لفع“ 

کْ شبهل کیب  “ٹیْة ّیلبشوْل لفٹ اّس ”دسهیبں الفبظ 

 جبئے گب۔

(iii)  شق(c)   کے لئے هٌذسجہ ریل کْ هتببدل کیب

 :جبئے گب

“(c)   یہ لیٌڈ سّیٌیْ پبًی ًشخ    صکْات، عشش  اّس

دّعشے ٹیکغیض، عشچبسج اّس صهیي کے علغلے هیں 

ّصْلی کی ادائیگی کب رهہ داس ہْگب اّس بیج هہیب 

کشًے کے لئے اّس کِبد کی قیوت اّس کیڑے هبس 

اّس هضاسعیي کی طشف کے لئے خشچ صهیٌذاس ادّیبت 

ئے گب لیکي پش بشداشت کیب جب عے بشابشی کی بٌیبد 

صهیٌذاس کْئی بِی هفت هضدّسی  هضاسعیي عے ًہیں 

لے گب یب اط کے خبًذاى کے کغی سکي عے هفت 

 هضدّسی  ًہیں لی جبئے گی۔

 ختن کی جبئے گی۔ 25بیبى کئے ایکٹ کی دفعہ  . 11

 

 

 

هیں لفع  27بیبى کئے گئے ایکٹ کی دفعہ . 12

ڈپٹی ”کے الفبظ کے لئے  “هہبالسی”یب   “هختیبسکبس”

 کے الفبظ هتببدل ہًْگے۔ “ڈعٹشکٹ ٓافیغش )سّیٌیْ(

 

 

کی ریلی دفعہ  29بیبى کئے گئے ایکٹ کی دفعہ . 13

اّس  “ڈپٹی ڈعٹشکٹ ٓافیغش )سّیٌیْ(”( هیں، الفبظ 1)

کے الفبظ  “ڈعٹشکٹ ٓافیغش )سّیٌیْ(”الفبظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے ایکٹ  1951

 25 کی دفعہ  XXًوبش

 کی تشهین

Amendment of 

section 25 of Act 

No.XX of 1950 

 کے ایکٹ ًوبش 1951

XX  کی  27کی دفعہ

 تشهین

Amendment of 

section 27 of Act 

No.XX of 1950 

 کے ایکٹ ًوبش 1951

XX  کی  29کی دفعہ

 تشهین

Amendment of 

section 29 of Act 

No.XX of 1950 

کے ایکٹ 1951

، 31 کی دفعبت XXًوبش

کی  33 اّس 32، 31

 تشهین

Amendment of 

sections 30, 31, 32 

and 33 of Act 

No.XX of 1950 

 کے ایکٹ ًوبش 1951

XX   کی  36کی دفعہ

 تشهین

Amendment of 

section 36 of Act 

No.XX of 1950 
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کے هتببدل  “ایگضیکیْٹْ ڈعٹشکٹ ٓافیغش )سّیٌیْ(”

 ہًْگے۔

 

 33اّس  31، 31بیبى کئے گئے ایکٹ کی دفعہ . 14

کے لئے  “ڈپٹی ڈعٹشکٹ ٓافیغش )سّیٌیْ(”هیں، الفبظ 

ڈعٹشکٹ ”اّس الفبظ“ڈعٹشکٹ آفیغش )سّیٌیْ(”الفبظ 

ایگضیکیْٹْ ڈعٹشکٹ  ”کے لئے الفبظ  “ٓافیغش )سّیٌیْ( 

 هتببدل ہًْگے۔ “ ٓافیغش )سّیٌیْ(

 

هیں، الفبظ  36بیبى کئے گئے ایکٹ کی دفعہ . 15

کے “ اعغٹٌٹ  کلکٹشص، ڈپٹی کلکٹشص اّس هختیبسکبس”

ایگضیکیْٹْ ڈعٹشکٹ ٓافیغشص )سّیٌیْ( ”لئے الفبظ 

ڈعٹشکٹ ٓافیغش )سّیٌیْ( اّس ڈپٹی ڈعٹشکٹ ٓافیغش 

 “)سّیٌیْ( کے هتببدل ہًْگے۔

 

 

 

واقفیت نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 ۔سکتب

 

 


