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 سبزدستی پز طور رضبکبرانہ )غیز سندھ

 اور خبتمے کے بزائی کی کزنے وصول چندہ

 ۲۰۰۲ آرڈیننس، کب( روکتھبم
THE SINDH (ERADICATION AND 

CURBING MENACE OF 

INVOLUNTARY DONATION OF 

FORCED CHANDA) ORDINANCE, 

2002 

 ]۲۰۰۲دعوبش  ۲۲[

آسڈیٌٌظ جظ کی توعظ عے عٌذھ صوبہ هیں غیش 

سضبکبساًہ طوس پش صبشدعتی ''چٌذٍ'' وصول کشًے 

کے خبتوے اوس سوکتھبم کے لیئے اقذام لیئے جبئیں 

 گے۔

عٌذھ صوبہ هیں غیش سضبکبساًہ طوس پش جیغب کہ 

صبشدعتی ''چٌذٍ'' وصول کشًے کے خبتوے اوس 

 سوکتھبم کے لیئے اقذام اٹھبًب هقصود ہے؛

اوس جیغب کہ صوببئی اعیوبلی کب عیشي جبسی ًہیں 

ہے اوس عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ 

 صوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

کے ئے، اعالهی جوہوسیہ پبکغتبى کے آئیي لٰہزا اط لی

( کے تحت هلے ہوئے ۱کی شق ) ۱۲۲آسٹیکل 

اختیبسات کو اعتعوبل هیں التے ہوئے گوسًش عٌذھ 

 ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ بٌب کش ًبفز کشًب فشهبیہ ہے:

اط آسڈیٌٌظ کو عٌذھ )غیش سضبکبساًہ طوس ( ۱۔ )۱

پش صبشدعتی  چٌذٍ وصول کشًے کی بشائی کے 

کہب جبئے  ۲۰۰۲خبتوے اوس سوکتھبم کب( آسڈیٌٌظ، 

 گب۔

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

هضووى یب هفہوم ۔اط آسڈیٌٌظ هیں، جب تک کچھ ۲

 کے هتضبد ًہ ہو، تب تک:

(a)  عطیہ دیٌے واال'' هطلب ایک فشد، افشاد کب''
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 گشوٍ، اداسٍ یب ایک ببڈی کبسپوسیشي؛

(b) دسواصے پش'' جظ هیں شبهل ہے سہبئشی یب'' 

صٌعتی احبطہ، کبسوببسی دفتش، فیکٹشی، 

دکبى بشوول ببصاسی احبطوں اوس ہبتھ والے 

 کبسٹ؛

(c) '' ہے عطیہ یب حصہ پھش  فٌڈ'' جظ هیں شبهل

 وٍ سقن ہو یب کغی بھی قغن کب؛

(d) حکوهت'' هطلب عٌذھ حکوهت؛'' 

(e)  بیبى کشدٍ'' هطلب قواعذ کے تحت بیبى''

 کشدٍ۔

چٌذٍ عطیہ دیٌے ۔ کوئی بھی غیش سضبکبساًہ فٌڈ یب ۳

 والے عے ًہیں وصول کیب جبئے گب۔

۔ کغی بھی شخص کی طشف عے عطیہ دیٌے والے ۴

 کے دسواصے عے فٌڈ کی وصولی هٌع ہے۔

۔ اط آسڈیٌٌظ کی گٌجبئشوں کے ٹکشأو هیں وصول ۵

 کیب گیب ہوئی فٌڈ یب صبشدعتی چٌذٍ حکوهت کی طشف

 ضبظ کیب جبئے گب۔ عے 

گٌجبئشوں کی خالف وسصی ۔ اط آسڈیٌٌظ کی ۶

کشًے والے کغی بھی شخص کو عبدٍ قیذ کی عضا دی 

جبئے گی، جو تیي هبٍ تک بڑھ عکتی ہے اوس جشهبًہ 

 جو دط ہضاس سوپے تک بڑھ عکتب ہے۔

۔ عالوٍ عطیہ دیٌے والے کی طشف عے تحشیشی ۷

شکبیت کے کغی بھی عذالت کو اط آسڈیٌٌظ کے 

 حبصل ًہیں ہوگب۔تحت کغی جشم پش ضببطہ اختیبس 

۔ حکوهت اط آسڈیٌٌظ کے هقبصذ حبصل کشًے ۲

 کے لیئے قواعذ بٌب عکتی ہے۔
 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب
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