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 2002نجريً  XXXVشيڌ آرڊيييس ىهتر 
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(SECOND AMENDMENT) 

ORDINANCE, 2002 

 ]2002آڪٽَةر  12[

 1793ايڪٽۿ شيڌ شرڪاري نالزم جيٍو ذريعي آرڊيييس 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي.

۾ ترنيم  1793شيڌ شرڪاري نالزم ايڪٽۿ جيئو تً 

 ۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛آٌي پئيضروري ٿي ڪرڻ ترنيم 

واري اعالن  1777آڪٽَةر  14۽ جيئو تً صَةائي اشيهتلي 

نَجب نعطل  1تحت ۽ پروويزىل ڪاىصٽيٽيَشو آرڊر ىهتر. 

 آٌي؛

آٌي تً نَجَده صَرتحال ۾ ۽ جيئو تً شيڌ جَ گَرىر نطهئو 

 تڪڙو قدم کڻڻ ضروري آٌي؛

ٌاڻي تيٍو ڪريۿ نٿي ڄاڻايل اعالن ۽ پروويزىل 

جَ پروويزىل  1777ڪاىصٽيٽيَشو آرڊر شان گڏ پڙٌَ 

ۿ ۽ ان شلصلي ۾ نليل 7ڪاىصٽيٽيَشو )ترنيم( آرڊر ىهتر. 

شهَرن اختيارن کي اشتعهال ۾ آڻييديۿ شيڌ جي گَرىر 

رڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ خَشيَء شان ٌيٺيَن آ

 آٌي:

شيڌ شرڪاري نالزم )ٻي آرڊيييس کي ( ٌو 1)  .1

 شڏيَ وييدو. 2002ترنيم( آرڊيييسۿ 
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 .ٌي فَري طَر الڳَ ٿييدو(2)

کاىپَِءۿ  23۾ۿ دفعً  1793شيڌ شرڪاري نالزم ايڪٽۿ . 2

 ٌيٺيَن ىيَن دفعات شانل ڪيَن وييديَن:

(“23A)ڪَ ةً نقدنَۿ ڪيس يا ٻي قاىَىي  .. ضهاىت

ڪارروائي ڪيٍو شرڪاري نالزم خالف ىً ٿييديۿ 

جيڪڏٌو ٌو پيٍيجي شرڪاري حيثيت شان ٌو ايڪٽ 

يا قاعدنۿ يا ڏىل نشَرن ۽ ٌدايتو نَجب چڱي ىيت شان 

 ڪجًٍ ڪيَ ٌجي يا ڪجًٍ ڪرڻ جَ ارادو ڪيَ ٌجي.

 

 

(23B.)ا جيڪڏٌو ٌو ايڪٽ ي . دائره اختيار تي پاةيدي

يا ان شلصلي ۾  1793شيڌ شروس ٽرةيَىلس ايڪٽۿ 

يا ان شلصلي ۾ گَرىر يا جي نتضاد ىً ٌجيۿ جَڙيل قاعدن 

شيدس طرفان ةااختيار ةڻايل عهلدار طرفان جَڙيل قاعدن 

ةً ڪيل حڪم يا ٌو ايڪٽ تحت ڪيل  ڪيٍوتي 

يا ٌو ايڪٽ يا ان شلصلي ۾ جَڙيل قائدن ڪارروائيۿ 

نَجب نليل اختيارن جي شلصلي ۾ ڪَ فيصلَ ڪيَ وڃي 

ةً عدالت ۾ شَال ىً يا ڪا ڪارروائي ڪئي وڃي تً ڪيٍو 

رفان ڪَ ةً فيصلَ ىً ٻڌايَ اٿاريَ وييدو ۽ ڪيٍو عدالت ط

 .وييدو

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت  جَ  آرڊيييس ىَٽ:

 الِء آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي

Short title and 

commencement 

 

جي شيڌ  1793

-23۾  XIVايڪٽ 

A َجَ اضاف 

Insertion of 

section 23-A in 

Sindh Act XIV of 

1973 

جي شيڌ  1793

-23۾  XIVايڪٽ 

B َجَ اضاف 

Insertion of 

section 23-B in 

Sindh Act XIV of 

1973 

 


