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  2004نجريً  IV  شيڌ ايڪٽ ىهتر

SINDH ACT NO.IV OF 2004 

 چيدو زةردشتي ظَر ڪاراڻيرضا )غير ڌشي

 (ڪڻرو ۽ ڪرڻ ختم کي ةرائي جي ڳاڙڻاو

2003 ايڪٽۿ  

THE SINDH (ERADICATION 

AND CURBING MENACE OF 

INVOLUNTARY DONATION OF 

FORCED CHANDA) ACT, 2003 

 ] 2004جيَري  30[

ايڪٽ جيٍو ذريعي شيڌ ضَةي ۾ غير رضاڪاراڻي ظَر تي 

ڪيَ ختم  واري نطيتت کياوڳاڙڻ “ چيدي”زةردشتي 

 وييدو

جيئو تً شيڌ ضَةي ۾ غير رضاڪاراڻي ظَر تي زةردشتي 

کي ختم ڪرڻ ۽ روڪڻ الِء واري نطيتت اوڳاڙڻ “ چيدي”

 قدم کڻڻ ضروري ٿي پيَ „ٌي؛

 ىافذ العهل ڪيَ وييدو. جيٍو کي ٌيٺيو ظريقي شان

ظَر  ڪاراڻي)غير رضا ڌشيکي  ايڪٽ ( ٌو1) .1

۽  ڪرڻجي ةرائي کي ختم  ڳاڙڻزةردشتي چيدو او

 شڏيَ وييدو. 2003 ڊيييسۿ( „رڪڻرو
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 ٌيُء في الفَر ىافذ ٿييدو.  .2

 

جيصتائيو ڪجًٍ ٌو ايڪٽ جي نضهَن ۽ نفٍَم  .3

 جي نتضاد ىً ٌجيۿ تيصتائيو:

(a) ”ٌيۿ ڪَ شخص يا نان نراد “ ععيً ڏيڻ واري„

ڪجًٍ ناڻٍو جَ گروپۿ يا ڪَ ادارو يا ةاڊي 

 ڪارپَريٽ ؛

(b) ”نان نراد رٌائشي ۽ واپاري اڱڻۿ  “ڊور اشٽيپ

ل ڪاروةاري „فيصَنۿ فيڪٽريۿ دڪاىو ۾ شان

نارڪيٽَنۿ احاظا ۽ دڪاىدارن جا ڌڪي ڏيڻ 

 ؛ وارا گاڏا )ريڙٌا(

(c) ”ٌي ععيَ يا حطَۿ پَِء اٌا رقم يا  جَ نعلب“ فيڊ„

 ةً قصم جي ٌجي؛ڪيٍو 

(d) ”حڪَنت شيڌ؛ „ٌي نان نراد“ حڪَنت 

(e) ”نان نراد قاعدن جي تحت ةيان  “ةيان ڪيل

 ڪيل؛

ةً شخص کان فيڊن جي وضَلي ڪيٍو  در تي وڃي  .4

 نهيَع ٌَىدي.

 

ٌو „رڊيييس جي گيجائشو جي ٽڪراَء ۾ وضَل  .5

ڪيل فيڊ يا زةردشتي چيدو حڪَنت پاران ضتط 

 ڪيَ وييدو.

 

ٌو „رڊيييس جي گيجاشو جي خالف ورزي ڪرڻ  .6

 وضفَن

Definitions 

 

ڪيٍو ةً شخص شان غير 

رضاڪاراڻً چيدي جي 

 ىاوضَلي 

No involuntary fund 

funds by any person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ڪيٍو ةً شخص ظرفان 

 فيڊن جي وضَلي 

Collection of funds 

by any person 

ڪي ةً ةً فيڊ يا زةردشتي 

 جهع ڪيل چيدو 

Any funds or forced 

Chanda collected 
 

 شزا



 
5 

واري شخص کي شادي قيد جي شزا ڏىي وييديۿ 

 10جيڪا ٽو نٍييو تائيو وڌائي شگٍجي ۽ ڏوًٌ جَ 

 ٌزار روپيو تائيو وڌائي شگٍجي ٿَ.

شزا جي ڪيٍو ةً ڪَرٽ کي ٌو ايڪٽ جي تحت  .7

َىدوۿ شَاِء ان جي ععيَ ڏوًٌ ٻڌڻ جَ اختيار ىً ٌ قاةل

ڏييٍو جي اىدر  30ي ڏوًٌ ٿيڻ تي ڏيڻ وارو اٌڙ

الڳاپيل جڊيشل نئجصٽريٽ کي لکت ۾ شڪايت 

 ڪري.

حڪَنت ٌو ايڪٽ جا نقطد حاضل ڪرڻ الِء  .8

 ىَٽيفڪيشو ذريعي گزٽ ۾ قاىَن جَڙي شگٍي ٿي.

 

 

 ڳاڙڻظَر زةردشتي چيدو او ڪاراڻي)غير رضاشيڌ  .9

 ڊيييسۿ( „رڪڻ۽ رو ڪرڻجي ةرائي کي ختم 

 ٿَ.کي نيصَخ ڪيَ وڃي  2002

 

 
 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  ايڪٽ جَ  ىَٽ:

 .„ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي

Punishment 

 

 

 

 ڏوًٌ جَ نرتڪب ٿيڻ

Commission of the 

offence 

 

 

 قاعدن ٺاٌڻ جَ اختيار

Power to make rules 

 

 

 

 نيصَخي

Repeal 

 

 


