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مجزیہ  XXIVسندھ آرڈیننس نمبز

۷۹۱۲ 
SINDH ORDINANCE NO.XXIV OF 

1972 

 آرگنبئیزیشن سپالئیز ایگزیکلچزل سندھ

 ۷۹۱۲ آرڈیننس،

THE SINDH 

AGRICULTURAL SUPPLIES 

ORGANIZATION 

ORDINANCE, 1972 
 ]۱۹۷۲دعوجش  ۲۹[

جظ کے رسیعے عٌذھ طوثہ هیں آسڈیٌٌظ 

 ایگشیکلچشل عپالئیض آسگٌبئیضیشي قبئن کی جبئے گی۔

جیغب کہ عٌذھ طوثہ هیں صسعی پیذاواس کو فشوغ 

دالًے کے لیئے ایگشیکلچشل عپالئیض آسگٌبئیضیشي کب 

 قیبم هقظود ہے؛

اوس جیغب کہ طوثبئی اعیوجلی کب اجالط جبسی ًہیں 

ہے اوس عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ حبالت 

 هیں ہٌگبهی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛

ہ پبکغتبى کے عجوسی اة، اط لیئے، اعالهی جوہوسی

( کے تحت هلے ۱کی شق ) ۱۳۵آئیي کے آسٹیکل 

ہوئے اختیبسات کو اعتعوبل هیں التے ہوئے، عٌذھ 

کے گوسًش ًے هٌذسجہ ریل آسڈیٌٌظ ثٌب کش ًبفز کشًب 

 فشهبیب ہے:

 -Iببة 

 شزوعبتی

Chapter-I 

Preliminary 
کو عٌذھ ایگشیکلچشل عپالئیض آسڈیٌٌظ (اط ۱۔ )۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)توہیذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هختظش عٌواى، 

 اضبفہ اوس ششوعبت

Short title, 

extent and 

commencement  
 تعشیف

Definitions 
 



 
4 

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۷۲، آسڈیٌٌظآسگٌبئیضیشي 

(اط کی پوسے طوثہ عٌذھ تک توثیق کی جبئے ۲)

 گی۔

ایغی تبسیخ عے ًبفز ہوگب، جیغے (یہ فی الفوس اوس ۳)

 ۔حکوهت هقشس کشے
 

۔اط آسڈیٌٌظ هیں جت تک هفہوم کچھ اوس طلت ًہ ۲

کشے، هٌذسجہ ریل اظہبسات کی تشتیجواس هعٌی اط 

 طشح ہوگی:

(a)  آسگٌبئیضیشي کب ثوسڈ آف ''ثوسڈ'' عے هشاد

 هیوجشط؛

(b)  چیئشهیي'' عے هشاد آسگٌبئیضیشي کب''

 چیئشهیي؛

(c) حکوهت'' عے هشاد حکوهت عٌذھ؛'' 

(d) هیوجش'' عے هشاد آسگٌبئیضیشي کب هیوجش؛'' 

(e)  ،عولذاس'' عے هشاد آسگٌبئیضیشي کب عولذاس''

 هبعوائے چیئشهیي یب هیوجش کے؛

(f)  آسگٌبئیضیشي'' عے هشاد عٌذھ ایگشیکلچشل''

 عپالئیض آسگٌبئیضیشي؛

(g)  ثیبى کشدٍ'' عے هشاد قواعذ اوس ضواثظ''

 کے تحت ثیبى کشدٍ؛

(h)  قواعذ'' اوس ''ضواثظ'' کے تشتیجواس هعٌی''

کے تحت تشکیل دیئے گئے  آسڈیٌٌظاط 

 قواعذ اوس ضواثظ۔

حکوهت ایک آسگٌبئیضیشي قبئن کشے گی جظ ( ۱)۔۳

جبئے کو عٌذھ ایگشیکلچشل عپالئیض آسگٌبئیضیشي کہب 

 گب۔

(آسگٌبئیضیشي ثبسڈی کبسپوسیٹ ہوگی جظ کو اط ۲)

کی گٌجبئشوں کے تحت حقیقی واسثی اوس  آسڈیٌٌظ

قغن کی دوًوں عبم هہش ہوگی، عبسے طوثہ هیں 

هٌقولہ اوس غیش هٌقولہ جبئیذاد سکھ عکے گی اوس 

هزکوسٍ ًبم عے کیظ کش عکے گی اوس اط پش کیظ 

 ہو عکے گب۔
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آسگٌبئیضیشي کب اًتظبم اوس اط  عبم ہذایت اوس( ۱۔ )۴

ں هیوجشط  کے صیش دعت ہوکے هعبهالت ثوسڈ آف 

گے، جو عبسے اختیبسات اعتعوبل کشے گب اوس ایغے 

اقذام اٹھبئے گب اوس ایغی چیضیي کشے گب، جو 

آسگٌبئیضیشي کی طشف عے کیئے جبًے یب اعتعوبل 

 کیئے جبًے ہیں۔

(ثوسڈ کی اپٌے کبم عشاًجبم دیٌے کے دوساى ۲)

کی طشف عے وقتبً فوقتبً پبلیغی عواالت پش حکوهت 

ایغی ہذایبت کے رسیعے سہٌوبئی کی جبئے گی اوس 

حکوهت خود طے کشے گی کہ آسگٌبئیضیشي کو دی 

 گئی ہذایت پبلیغی عوال پش ہے یب ًہیں ہے۔

 ( کے تحت دی گئی کغی۲(اگش ثوسڈ ریلی دفعہ )۳)

ہذایت پش عول کشًے هیں ًبکبم ہوتب ہے تو حکوهت 

چیئشهیي کے عبتھ هیوجشاى کو ہٹب عکتی ہے اوس جت 

کے هتضبد ًہ ہو، اى کی جگہ پش  ۵تک کچھ دفعہ 

عبسضی طوس پش افشاد هقشس کش عکتی ہے، جت تک 

 اط دفعہ کے تحت تبصٍ تقشسیبں کی جبئیں۔

اى پش ثوسڈ ایغے آفیشل اوس ًبى آفیشل هیوجش( ۱)۔۵

هشتول ہوگب، جو عبت عے صائذ ًہیں ہوں گے، جیغے 

 حکوهت کی طشف عے هقشس کیئے جبئیں۔

حکوهت هیوجشاى هیں عے ایک کو آپشیشٌل (۲)

 ڈائشیکٹش هقشس کشے گی، جو رهیذاس ہوگب:

(i) ثوسڈ کی ہذایت کے تحت آسگٌبئیضیشي کے عبسے

 اًتظبهی هعبهالت کے لیئے؛

(ii) ،اًتظبم اوس تقغین کے صسعی اشیبء کی فشاہوی

 لیئے؛

(iii)خبص اکبٔوًٹظ تیبس کشًب؛ اوس 

(iv) ایغی دوعشی رهیذاسیوں کی ادائگی جو اط

کے هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے ضشوسی  آسڈیٌٌظ

 ہوں اوس جو ثیبى کی گئی ہوں۔

۔حکوهت هیوجشاى هیں عے ایک کو چیئشهیي هقشس ۶

 کشے گی، جو آسگٌبئیضیشي کب چیف ایگضیکٹو ہوگب۔
 

(آسگٌبئیضیشي ایغے عولذاس، طالحکبس اوس ۱۔ )۷
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هالصم هقشس کش عکتی ہے، جیغے وٍ اپٌے کبم هوثش 

طشیقے عشاًجبم دیٌے کے لیئے ضشوسی عوجھے، 

ایغے ششائظ و ضواثظ کے تحت، جیغے وٍ هٌبعت 

 عوجھے۔

(چیئشهیي ہٌگبهی طوست هیں، ایغے عولذاس اوس ۲)

شس کش هالصم ایغی ششائظ و ضواثظ کے تحت هق

 عکتب ہے، جیغے وٍ هٌبعت عوجھے۔

گضیٹیڈ پوعٹ پش کی گئی ہش ایک  Iثششطیک کالط 

تقشسی کے حوالے عے ثوسڈ کو ثٌب دیش سپوسٹ کیب 

جبئے گب اوس تیي هبٍ عے صائذ جبسی ًہیں سکھب جبئے 

 گب، جت تک ثوسڈ هٌظوسی ًہ دے۔

کے عولذاسوں اوس هالصهیي کی  ( آسگٌبئیضیشي۱۔ )۸

شیقہ کبس اوس اى کی هالصهت کے ششائظ تقشسی کب ط

و ضواثظ اط طشح ہوں گے، جیغے ضواثظ هیں ثیبى 

 کیئے گئے ہوں۔

(قواعذ اوس ضواثظ کے تحت آسگٌبئیضیشي اپٌے ۲)

عولذاسوں اوس هالصهیي کے خالف اًتظبهی قذم اٹھبًے 

 کے لیئے هجبص ہوگی۔

 
 

( ثوسڈ کی هیٹٌگ ہش دو هبٍ هیں ایک ثبس ہوگی ۱۔ )۹

تک چیئشهیي تحشیشی ثیبى کے رسیعے اعالى ًہ جت 

کشے کہ ثوسڈ کے غوس کشًے کے لیئے کوئی هعبهلہ 

 ًہیں سہتب۔

(ثوسڈ کی ہش هیٹٌگ کے هٌٹ لکھے اوس اط هقظذ ۲)

کے لیئے ثک هیں سکبسڈ کیئے جبئیں گے اوس اى پش 

 چیئشهیي کی طشف عے دعتخظ کی جبئے گی۔

اعٹیٹوٌٹ، ۔ حکوهت ثوسڈ عے کوئی اثبثے، ۱۱

تخویٌے، تفظیل یب ثوسڈ کے ضواثطے هیں کي 

هعبهالت کے حوالے عے کوئی دوعشی هعلوهبت 

 طلت کش عکتی ہے۔
 

کے قواعذ یب ضواثظ کے  آسڈیٌٌظ( ثوسڈ اط ۱۔ )۱۱

تحت اپٌے کوئی ثھی اختیبس چیئشهیي یب کغی هیوجش یب 

 وغیشٍ

Returns 

statement, etc 
 هٌتقلی

Delegation 
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 عولذاس کو هٌتقل کش عکتب ہے۔

یب قواعذ اوس  آسڈیٌٌظ(چیئشهیي اعی طشح اط ۲)

ضواثظ کے تحت اپٌے کوئی ثھی اختیبسات کغی ثھی 

 عولذاس کو هٌتقل کش عکتب ہے۔

 -IIIببة 

 کبم

Chapter-III 

Functions 
 ۔ آسگٌبئیضیشي کشے گی:۱۲

(a) عبسے طوثہ هیں کبشتکبسوں کو ثہتشی الیب گیب

ثیج اوس کھبد کی واپبسی ثٌیبدوں پش فشاہوی، پہچبًے 

اوس تقغین کشًے کے ثہتش اًتظبم اوس رخیشٍ کشًے 

کشے گی؛ ثششطیکہ عولہ طوس پش ایغی فشاہوی 

آسگٌبئیضیشي کی طشف عے خود کی جبئے گی یب ثیج 

اوس کھبد کی ایجٌغیوں کے رسیعے تقغین کی اجبصت 

دے عکتی ہے، جیغب کہ کوآپشیٹو عوعبئٹیض کے 

رسیعے ایغی ششائظ و ضواثظ کے تحت جیغے ثیبى 

 کیب گیب ہو؛

(b) ثہتشی الئی گئی هشیٌشی اوس اوصاسوں کی ثٌبوٹ

هیں هذد کشًب، ہوت افضائی کشًب اوس فشوغ دالًب لیکي 

 ایغی کغی ثٌبوٹ هیں خود حظہ ًہیں لے گی؛

(c) کغی هخظوص ایشاضی هیں ثیج اوس کھبد کے

اعتعوبل کشًے کی عشوے جبسی سکھٌب یب عشوے 

جبسی سکھٌے کب عجت ثٌٌب اوس ایغی عشوے یب 

 ثبت پش خشچہ کشًب؛تجش

(d) کغی شخض، ثبڈی یب ایجٌٹ کی طشف عے

آسگٌبئیضیشي کے کبم عے هتعلقہ هزکوسٍ عشوے اوس 

 تجشثبت پش کیئے گئے خشچہ هیں حظہ دیٌب؛

(e) کبشتکبسوں هیں تظذیق شذٍ ثیج اوس کیویکل کھبد

اوس صسعی پیذاواس کے حواہے عے هشہوسی کشًب، 

 هعلوهبت فشاہن کشًب۔

 -IVببة 

 اختیبرات
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Chapter-IV 

Powers 
( آسگٌبئیضیشي ایغے اقذام لے  عکتی ہے اوس ۱۔ )۱۳

ایغے اختیبسات اعتعوبل کش عکتی ہے، جو وٍ اط 

کے هقبطذ حبطل کشًے کے لیئے الصهی یب آسڈیٌٌظ 

 ضشوسی عوجھے۔

(آسگٌبئیضیشي کوئی خشچہ ثشداشت کش عکتی ہے، ۲)

کے ًووًے هقبهی یب ثیشوًی وعبئل عے ثیج یب کھبد 

حبطل کش عکتی ہے، یب اپٌے اعتعوبل کے کوئی 

پودے، هشیٌشی یب عبهبى حبطل کش عکتی ہے اوس 

کغی ٹھیکے هیں داخل ہو عکتی ہے اوس ایغے عبسے 

اقذام لے عکتی ہے اوس ایغے ٹھیکوں کی کبسکشدگی 

 کے لیئے ضشوسی چیضیں کش عکتی ہے۔

(آسگٌبئیضیشي کغی شخض یب آسگٌبئیضیشي عے ۳)

 ششل ٹشاًضیکشي هیں شبهل ہو عکتی ہے۔کو

حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ( ۱۔ )۱۱

رسیعے کغی ایشاضی، عوبست جو سہبئشی هقبطذ 

کے لیئے اعتعوبل هیں ًہ ہو، تعویش، گذام یب کوئی 

اًکلوصس کو آسگٌبئیضیشي کے اعتعوبل کے هقبطذ کے 

لیئے فوسی هطلوة ایشاضی کے طوس پش اعالى کش 

 ی ہے۔عکت

(کغی ایشاضی کے علغلے هیں ًوٹیفکیشي جبسی ۲)

ہوًے کے ثعذ آسگٌبئیضیشي کلیکٹش عے ساثطہ کشے 

گی، جو هزکوسٍ عوبست، تعویش، گذام یب اًکلوصس کے 

هبلک کو ایغب هوصوں ًوٹیظ دیٌے کے ثعذ اط کب 

 قجضہ آسگٌبئیضیشي کے حوالے کشے گب۔

ے ثششطیکہ ایغی ایشاضی آسگٌبئیضیشي کی طشف ع

تت تک قجضہ هیں ًہیں لی جبئے گی جت تک 

آسگٌبئیضیشي اوس هبلک کے دسهیبں طے ہوًے والے 

هعبہذے کے تحت کشایہ ًہ دیب جبئے گب یب جہبں کشایہ 

کے حوالے عے کوئی هعبہذٍ ًہیں کیب گیب تو کشایہ 

کلیکٹش یب ایشاضی کے سیٌٹ کٌٹشولش کی طشف عے 

 وطول کیب جبئے گب۔

 

 

 

فٌڈط کی حوالگی اوس 

 عشهبیہ کبسی

Custody and 

Investment of 

funds 
 ثجٹ

Budget 
 

 

 

 

 

 قواعذ ثٌبًے کب اختیبس

Power to make 

rules 
 

 

 

 

 

 

ضواثظ ثٌبًے کب 

 اختیبس

Power to make 

regulations 
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 -Vببة 

 مبلیبت

Chapter-V 

Finances 
( ایک فٌڈ ہوگب، جظ کو ''آسگٌبئیضیشي فٌڈ'' کہب ۱۔ )۱۵

جبئے گب، جو آسگٌبئیضیشي کی طشف عے اط 

کے تحت کبهوں کب هقظذ حبطل کشًے کے  آسڈیٌٌظ

لیے اعتعوبل کیب جبئے گب، ثشوول تٌخواہوں کی 

ادائگی اوس چیئشهیي، هیوجشاى، آپشیشٌل ڈائشیکٹش، 

اوس آسگٌبئیضیشي کے هالصهیي کو  عولذاسوں، هشیشوں

 دوعشے هعبوضوں کے۔

 (آسگٌبئیضیشي فٌڈ هشتول ہوگب:۲)

(i)حکوهت کی طشف عے حبطل کشدٍ گشاًٹ؛ 

(ii):حکوهت عے حبطل شذٍ قشع 

(iii) حکوت کی خبص یب عبم هٌظوسی عے کوششل

 ثیٌکوں عے حبطل کشدٍ قشع؛

(iv) ایجٌغیوں کی عبسی سجغٹشیشي فیظ، هالصهیي

طشف عے دی گئی ضوبًتیں وغیشٍ۔۔ جو کی 

 آسگٌبئیضیشي کی طشف عے وطول کی گئی ہوں؛ اوس

(v) آسگٌبئیضیشي کی طشف عے حبطل کی گئی

 دوعشی کوئی سقن۔

( آسگٌبئیضیشي سقن کغی ٹشیضسی، ریلی ۱۔ )۱۶

 ٹشیضسی یب شیڈولڈ ثیٌک هیں سکھ عکتی ہے۔

 ( هیں شبهل کچھ ثھی تٌظین کو ایغی۱(ریلی دفعہ )۲)

سقن کغی گوسًوٌٹ عکیوسٹیض یب حکوهت کی طشف 

عے هٌظوس شذٍ ثیٌک کے فکظ ڈپبصٹ هیں سکھٌے 

عے ًہیں سوکے گب، جو سقن کغی ہٌگبهی خشچہ کے 

 لیئے هطلوة ًہیں ہے۔

۔آسگٌبئیضیشي اپٌے عبالًہ ثجٹ تخویٌے تیبس کشے ۱۷

گی جو حکوهت کو ثیبى کشدٍ تبسیخ تک جوع کشائے 

تخویٌوں کو ایغی حذ تک  گی اوس حکوهت هزکوسٍ

 تشتیت دے عکتی ہے، جیغے وٍ ضشوسی عوجھے۔

 -VIببة 

 

 

 

 

 

چیئشهیي وغیشٍ 

عشکبسی هالصم 

 عوجھے جبئیں گے

Chairman, etc 

deemed to be 

public servants 
 ثقبیبجبت کی وطولی

Recovery of 

dues 
 

 هعبوضہ

Compensation 
 

 

 

 

 

 اکبٔوًٹظ اوس آڈٹ

Accounts and 

Audit 
 

 

 

 

 

 

 عبالًہ سپوسٹ
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 قواعد اور ضوابط

Chapter-VI 

Rules and Regulations 
کی گٌجبئشوں کو هوثش آسڈیٌٌظ حکوهت اط ( ۱۔ )۱۸

ثٌبًے کے هقظذ کے لیئے عشکبسی گضیٹ هیں 

 ًوٹیفکیشي کے رسیعے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔

اوس هٌذسجہ ثبال اختیبسات کی عبم (خبص طوس پش ۲)

حیثیت عے تضبد کے عالوٍ، ایغے قواعذ فشاہن 

 کشتے ہیں:

(a)  آفیظ کی هذت، سجغٹشیشي اوس هیوجشاى کے

 ششائظ و ضواثظ؛

(b) هیوجشاى کی ًباہلی اوس ثشطشفی؛ 

(c) هیوجشاى کی عبسضی آعبهیوں پش ثھشتی؛ 

(d)  کی  آسڈیٌٌظدوعشٍ هعبهلہ جو اط کوئی

 گٌجبئشوں کے تحت ثیبى ہوًب ہو۔

کی گٌجبئشوں اوس قواعذ کے  آسڈیٌٌظ(اط ۱۔)۱۹

تحت، آسگٌبئیضیشي عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي 

کے هقبطذ حبطل کشًے آسڈیٌٌظ کے رسیعے اط 

 کے لیئے ضواثظ ثٌب عکتی ہے۔

(خبص طوس پش اوس هٌذسجہ ثبال اختیبسات کی عبم ۲)

ایغے ضواثظ فشاہن حیثیت عے تضبد کے عالوٍ 

 کشتے ہیں:

(a)  خبص هعبهلے یب هعبهالت پش غوس کشًے

 کے لیئے کویٹیوں کی تقشسی؛

(b)  آسگٌبئیضیشي کی طشف عے سقن کی عشهبیہ

 کبسی؛

(c)  آسگٌبئیضیشي کے عولذاسوں اوس هالصهیي کی

 هالصهت کے ششائظ و ضواثظ طے کشًب؛

(d)  کبم کب طشیقہ کبس اوس آسگٌبئیضیشي کے فٌڈط

 کے خشچے؛ اوس

(e)  کی  آسڈیٌٌظدوعشے کوئی هعبهالت جو اط

گٌجبئشوں کے تحت ضواثظ هیں ثیبى کیئے 

 جبًے ہوں۔

Annual Report 
 

 

 

 

 

 

 آسگٌبئیضیشي کی تحلیل

Dissolution of 

the 

Organization 
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۔ چیئشهیي، ہش هیوجش، آپشیشٌل ڈائشیکٹش اوس ۲۱

دوعشے عولذاس، هشیش اوس آسگٌبئیضیشي کے هالصهیي 

کے  ۲۱( کی دفعہ XLVکب  ۱۸۶۱پبکغتبى پیٌل کوڈ )

 تحت عشکبسی هالصم عوجھے جبئیں گے۔

 
 

۔ چیئشهیي یب اط کی طشف عے عبم یب خبص طوس ۲۱

 آسڈیٌٌظپش ثباختیبس ثٌبیب گیب دوعشا کوئی شخض اط 

کے تحت  آسڈیٌٌظکے تحت ثقبیب کغی سقن یب اط 

کیئے گئے هعبہذے کی سقن کی وطولی کے لیئے 

کلیکٹش عے ساثطہ کش عکتب ہے اوس کلیکٹش اط 

جبت کے علغلے هیں ایغی سقن کی لیٌڈ سویٌیو کی ثقبیب

 طوس پش ثبصیبثی کشائے گب۔

کے تحت آسگٌبئیضیشي یب چیئشهیي یب آسڈیٌٌظ ۔ اط ۲۲

کغی عولذاس یب هالصم کے اختیبسات کے اعتعوبل کی 

وجہ عے اگش کوئی شخض ًقظبى اٹھبتب ہے تو اط 

 کو آسگٌبئیضیشي هوصوں هعبوضہ ادا کش عکتی ہے۔

 -VIIببة 

 آڈٹ اور اکبٔونٹس

Chapter-II 

Audit and Accounts 
( آسگٌبئیضیشي  هوصوں اکبٔوًٹظ اوس دوعشے ۱۔ )۲۳

هتعلقہ سکبسڈط ثٌبئے گی اوس فبئذے اوس ًقظبى کے 

اعٹیٹوٌٹ کے عبتھ اکبٔوًٹظ کب عبالًہ اعٹیٹوٌٹ ثٌبئے 

گی اوس ایغی عبم ہذایبت کی سوشٌی هیں ثیلٌظ شیٹ 

 ثٌبئے گی، جیغے قواعذ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

شي کے اکبٔوًٹظ کوششل آڈٹ کے تحت (آسگٌبئیضی۲)

 ہوں گے۔

(آسگٌبئیضیشي ڈائشیکٹش کوششل آڈٹ یب اط کی ۳)

طشف عے آڈٹ کے وقت پش اط علغلے هیں ثباختیبس 

ثٌبئے گئے عولذاس کے طلت کشًے پش عبسے 

اکبٔوًٹظ، کتبة اوس هتعلقہ دعتبویض جوع کشائے گی 

اوس ایغی وضبحت اوس هعلوهبت جوع کشائے گی، جو 
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 طلت کی جبئے۔

(چیئشهیي ہش هبلی عبل کے ختن ہوًے پش ایک ۱۔)۲۱

عبالًہ سپوسٹ عبل کے هعبهالت کے حوالے عے 

 حکوهت کو جوع کشائے گب۔

(حکوهت آسگٌبئیضیشي عے تحشیشی اعٹیٹوٌٹ، ۲)

تخویٌہ، تفظیل یب اط کے ضبثطے هیں کغی هعبهلے 

عے هتعلقہ کوئی دوعشی هعلوهبت طلت کش عکتی 

 ہے۔

 -VIIIببة 

 تحلیل

Chapter-VIII 

Dissolution 
(حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۱۔ )۲۵

رسیعے آسگٌبئیضیشي کو ایغی تبسیخ عے تحلیل کش 

عکتی ہے، جیغے ًوٹیفکیشي هیں ثیبى کیب گیب ہو اوس 

اط کے ثعذ آسگٌبئیضیشي ایغی تبسیخ عے تحلیل ہو 

 ۔جبئے گی

جبئیذاد، فٌڈط، (ثیبى کشدٍ تبسیخ عے عبسی ۲)

ثقبیبجبت جو هزکوسٍ تبسیخ عے فوسی پہلے 

آسگٌبئیضیشي کی طشف تھیں وٍ هوجود سہیں گی اوس 

حکوهت کی طشف واجت االدا ہوں گی اوس عبسی 

ثقبیبجبت ایغی تبسیخ کے ثعذ وٍ حکوهت کی طشف ہو 

 جبئیں گی۔
 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت آرڈیننس نوٹ: 

جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب کے لیئے ہے 

 سکتب۔

 


