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 3791نجريً  XIIIسيڌ آرڊيييس ىهبر 

SINDH ORDINANCE NO.XIII OF 1973 

 ۽ رکڻ ۾ )كبضي پو جا ٻيڙيَء پاڪستان اولًٍ

 نيسَخي( )سيڌ نيع( کان ڪرڻ استعهال

 3791 آرڊيييسۿ

THE WEST PAKISTAN TENDOO 

LEAVES (PROHIBITION ON 

POSSESSION AND USE) (SINDH 

REPEAL) ORDINANCE, 1973 

 ]3791 ىَنبر 1[

اولًٍ سيڌ صَبي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء آرڊيييس جيٍو ذريعي 

کان  ڪرڻ ۽ استعال۾ رکڻ ٻيڙي جا پو )كبضي پاڪستان 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي. 3711نيع( آرڊيييسۿ 

سيڌ صَبي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اولًٍ پاڪستان ٻيڙي جا جيئو تً 

کان نيع( آرڊيييسۿ ڪرڻ ال هاستع۽ ۾ رکڻ پو )كبضي 

 ؛پئي آٌيڪرڻ ضروري ٿي ۾ ترنيم  3711

۽ جيئو تً صَبائي اسيهبلي جَ اجالس ٌليدڙ ىً آٌي ۽ سيڌ 

جَ گَرىر نطهئو آٌي تً نَجَده حالتو ۾ ٌيگاني كدم کڻڻ 

 ضروري ٿي پيَ آٌي؛

ٌاڻيۿ تيٍو ڪريۿ اسالني جهٍَريً پاڪستان جي عبَري 

ليل اختيارن کي ( تحت ن3جي شق ) 321آئيو جي آرٽيڪل 

سيڌ جي گَرىر ٌيٺيَن آرڊيييس جَڙي استعهال ۾ آڻييدي 

 ىافذ ڪرڻ فرنايَ آٌي؛

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  (Preamble)تهٍيد
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ٻيڙي جا پو اولًٍ پاڪستان آرڊيييس کي ٌو ( 3) .3

کان نيع( )سيڌ ڪرڻ ۽ استعهال )كبضي ۾ رکڻ 

 سڏيَ وييدو. 3791نيسَخي( آرڊيييسۿ 

 ٌي فَري طَر الڳَ ٿييدو. (2)

سيڌ صَبي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اولًٍ پاڪستان ٻيڙي جا پو .2

 3711کان نيع( آرڊيييسۿ ڪرڻ ۽ استعهال ۾ رکڻ )كبضي 

 کي نيسَخ ڪيَ وڃي ٿَ.

 

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واكفيت الِء  جَ آرڊيييس  ىَٽ:

 آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ استعهال ىٿَ ڪري سگٍجي.

 شروعات

Short title and 

commencement  

جي اولًٍ  3711

پاڪستان آرڊيييس 

XXIV  جي

 نيسَخي

Repeal of West 

Pakistan 

Ordinance 

XXIV of 1966 

 


