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 2002ىجريَ  XLIXشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 
SINDH ORDINANCE NO.XLIX OF 2002 

 جي اوڳاڙڻ چٍدو زةردشتي ظّر رضاڪاراڻي )غير شٍڌ

 2002 „رڊيٍٍسۿ جّ( روڪڻ ۽ ڪرڻ ختو کي ةرائي

THE SINDH (ERADICATION AND 

CURBING MENACE OF 

INVOLUNTARY DONATION OF 

FORCED CHANDA) ORDINANCE, 2002 

 ]2002 ڊشيتر 28[

شٍڌ ضّةي ۾ غير رضاڪاراڻي ظّر جًٍِ ذريعي „رڊيٍٍس 

اوڳاڙڻ کي ختو ڪرڻ ۽ روڪڻ الِء  “چٍدي”تي زةردشتي 

 كدم کٍيا ويٍدا.

ر رضاڪاراڻي ظّر تي زةردشتي شٍڌ ضّةي ۾ غيجيئً تَ 

اوڳاڙڻ کي ختو ڪرڻ ۽ روڪڻ الِء كدم کڻڻ  “چٍدي”

 ؛پيّ „ُيي ٿي ضرور

شٍڌ جّ شيشً ُهٍدڙ ٌَ „ُي ۽ ۽ جيئً تَ ضّةائي اشييتهي 

جّ گّرٌر ىعيئً „ُي تَ ىّجّده ضّرتحال ۾ تڪڙو كدم 

 کڻڻ ضروري „ُي؛

اشالىي جيِّريَ پاڪصتان جي „ئيً جي ُاڻي تًٍِ ڪريۿ 

اختيارن کي ( ىّجب ىهيم 1جي شق ) 128„رٽيڪم 

 اشتعيال ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي

 ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي:

ظّر  ڪاراڻي)غير رضا ڌشٍ„رڊيٍٍس کي ( ًُ 1)  .1

۽  ڪرڻجي ةرائي کي ختو  ڳاڙڻزةردشتي چٍدو او

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىختطر عٍّان ۽ 

 شروعات



 
3 

 شڏيّ ويٍدو. 2002 ڊيٍٍسۿجّ( „ر ڪڻرو

 ُي فّري ظّر الڳّ ٿيٍدو.(2)

ًُ „رڊيٍٍس ۾ۿ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي . 2

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a) “ىعهب ُڪ فردۿ فردن جّ گروَُۿ ادارو يا ” ععيّ ڏيٍدڙ

 ُڪ ةاڊي ڪارپّريشً؛

(b) “جًٍِ ۾ شاىم „ُي رُائشي يا ضٍعتي ” دروازي تي

احاظّۿ ڪاروةاري دفترۿ فيڪٽريۿ دڪان ةشيّل ةازاري 

 احاظً ۽ ُٿ وارن گاڏن جي؛

(c) “جًٍِ ۾ شاىم „ُي ععيّ يا حطّ پِّء اُّ ركو ” فٍڊ

 كصو جّ؛ ُجي يا ڪًٍِ ةَ

(d) “ىعهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(e) “ىعهب كاعدن ىّجب ةيان ڪيم.” ةيان ڪيم 

. ڪّ ةَ غير رضاڪاراڻّ فٍڊ يا چٍدو ععيّ ڏيٍدڙ کان ٌَ 3

 اوڳاڙيّ ويٍدو.

ڪًٍِ ةَ شخص ظرفان ععيّ ڏيٍدڙ جي دروازي تان فٍڊ . 4

 جي اوڳاڙي ىٍع ٿيم „ُي.

ًُ „رڊيٍٍس جي گٍجائشً جي ٽڪراَء ۾ اوڳاڙيم ڪّ . 5

 ضتط ڪيّ ويٍدو. ظرفان فٍڊ يا زةردشتي چٍدو حڪّىت 

. ًُ „رڊيٍٍس جي گٍجائشً جي ڀڃڪڙي ڪٍدڙ ڪًٍِ 6

ةَ شخص کي شادي كيد جي شزا ڏٌي ويٍديۿ جيڪا ٽً 

ىِيًٍ تائيً وڌي شگِي ٿي ۽ ڏٌڊ جيڪّ ڏَُ ُزار رپيً 

 تائيً وڌي شگِي ٿّ.

ِء ععيّ ڏيٍدڙ ظرفان نکت ۾ شڪايت جي ڪًٍِ ةَ شّا. 7

عدانت کي ًُ „رڊيٍٍس تحت ڪًٍِ ڏوَُ تي ضاةعَ 
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 اختيار حاضم ٌَ ٌُّدو.

. حڪّىت ًُ „رڊيٍٍس جا ىلطد حاضم ڪرڻ الِء كاعدا 8

 جّڙي شگِي ٿي.

 

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  „رڊيٍٍس ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي

 

 كاعدا جّڙڻ جّ اختيار

Power to make 
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