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 0898حکىمت ٓاسڈیىىظ،  مکبویایک آسڈیىىظ جظ عے عىذھ 

 میں تشمیم کی جبئے گی۔

حکىمت آسڈیىىظ،  مکبویاط آسڈیىىظ کے رسیعے عىذھ 

میں تشمیم کشوب مقصىد ہے جظ کى مىذسجہ ریل  0898

 طشیقے عے تبذیل کیب جبئے گب۔ 

 وفبر )کے قىاویه بشائے حکم کے 0899 جىالئی 1 لئے اط لہزا

 عىذھ گىسوش میں تکمیل کی 0899 حکم اوس تغلغل( میں

 ہے۔ فشمبتب وبفز کش بىب کى آسڈیىىظ اط بخىشی

حکىمت )دوعشی  مکبویاط آسڈیىىظ کى عىذھ ( 0) .0

  تشمیم( کہب جبئے گب۔

 کے 0898 جىالئی کى اط ہىگب العمل وبفز فىسی یہ  (2)

  گب۔ جبئے عمجهب عبئذ عے دن ویں 21

کی  10کی دفعہ  0898حکىمت ٓاسڈیىىظ  مکبویعىذھ  .2

 میں مىذسجہ ریل تبذیلی ہىگی۔ (iiریلی دفعہ )
(ii)  مبعىائے اط کے اط آسڈیىىظ میں مىجىد

کغی چیض کے بشخالف ہى، حکىمت ایک وىٹی فکیشه 

کی  Provisions( کی مختلف 01کےرسیعے ریلی دفعہ )

خالف وسصی کشوے والے سکه کى صفبئی کب مىقع دیئے بغیش  

وباہل کش عکتی ہے۔ اوس وي اسکبن اط وىٹی فکیشه کے دن 

 عے اط کبئىوغل کب میمبش وہیں ہىوگے۔

(b( شق )a کے تحت وباہل میمبش وىٹی فکیشه )

دوىں تک حکىمت کى متعلقہ فیصلے پش  01کے اجشاء کے 

 وس حکىمت اعے عىىے کے بعذوظشثبوی اپیل کش عکتی ہے ا

 کىئی مىبعب حکم جبسی کش عکتی ہے جى حتمی ہىگب۔
 واقفیت کی افزاد عبم تزجمہ مذکورہ کب  آرڈیننس نوٹ:

 سکتب۔ جب کیب نہیں استعمبل میں کورٹ جسے ہے، لئے کے
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