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ظٍڌايڪٽ ٌيتص  VIIIىجصيَ 1975
SINDH ACT NO.VIII OF 1975
ظٍڌ جي وزيصن جّن (پگِارونۿ وظيفا ۽
ظِّنتّن) ايڪٽۿ 1975
’THE SINDH MINSTERS
(SALARIES, ALLOWANCES
AND PRIVILEGES) ACT, 1975
] 08اپصيم [1975
وزيصاعهيٰ ظييت ظٍڌ جي وزيصن الِء (پگِارنۿ وظيفً ۽ ظِّنتً)
ىِيا ڪصڻ جّ ايڪٽ

جيئً تَ “رٽيڪم “ 250ئيً اظالىي جيِّريَ پاڪعتان جي تيِيس )(Preamble
ػق ( )1جي ىعاةق “ئيً جي الڳّ ٿيڻ ةعس ٻً ظانً اٌسرۿ كاٌّن
جي ىعاةق وزيصاعهيٰ ۽ وزيص جي الِء (پگِارۿ وظيفّ ۽ ىصاعات)
جّ كاٌّن جاري ڪيّ ويٍسو.
ان الِء ُيٺيً ريت كاٌٌّعازي ڪئي وڃي ٿي:
 ًُ )1( .1ايڪٽ کي ظٍڌ جي وزيصن جّن (پگِارونۿ ىزتؿص عٍّان ۽
وظيفا ۽ ظِّنتّن) ايڪٽۿ  1975چيّ ويٍسو.
ػصوعات
(ُ )2ي فّري ظّر ٌافش انعيم ٌُّسو.

Short title and
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commencement
 ًُ .2كاٌّن ۾ جيعتائيً ڪا ػيِء ىضيّن ۽ ىفِّم جي وؾفّن
رالف ٌَ ُجي:
()a

‚“ئيً‛ جي ىعٍيٰ “ئيً اظالىي جيِّريَ پاڪعتانۿ

Definitions

(‚ )bراٌسان‛ جي ىعٍيٰ گِص واري ۽ ويڳا ٻار جيڪي
گڎ رٍُسا ُجً ۽ وزيصن جي ڪفانت ۾ ُجً.
()c

‛ظصڪار‛ جي ىعٍيٰ ظٍڌ ظصڪار

(‚ )dرُائؼگاَُ جي ظٍڀال‛ جي ىعٍيٰ ةؼيّل ىلاىي
ٌصرً تي ٽيڪط ۽ ةجهي ۽ پاڻي جي ادائگي
()e

‚وزيصاعهيٰ‛ جي ىعٍيٰ وزيصاعهيٰ ظٍڌ

( )f

‚وزيص‛ جي ىعٍيٰ “ئيً جي “رٽيڪم  132تدت
ىلصر ڪيم وزيص

(‚ )gظصڪاري رُائؼگاَُ‛ جي ىعٍيٰ وكت ةَ وكت
وزيصاعهيٰ ۽ وزي جي اظتعيال جي الِء ىزؿّص
ڪيم جڳَِ جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ةؼيّل عيهي
ڪّارٽص ۽ ٻي جڳَِ ۽ ةاغ ظان گڎ.
 .3وزيصاعهيٰ ۽ وزيص جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ظفص جي الِء “فيط ظٍڀانڻ ۽
پٍٍِجي عام جڳَِ کان ظصڪاري جڳَِ تي “فيط اچڻ “فيط ڇڎڻ تي
الِء ۽ ظصڪاري جڳَِ کان پٍٍِجي رُائغ گاَُ تي وظيفّ
“فيط ڇڎڻ الِء ُيٺيً ظصيلي جّ خلسار ٌُّسو:
Allowances on
( )aاؾم ظفص جّ رصچ پٍٍِجي ۽ پٍٍِجي راٌسان جي
taking up and
الِء
lying
down
( )bٻَ عسد ذاتي ىالزم اًٌِ کان وڌيڪ ٌَۿ ريم گاڏي جي
office
ُيٺيً درجي جي ظفص الِء رصچ

5

()c

گِصيهّ ظاىان جي ٌلم و خصڪت جي الِء جيڪّ
ُڪ ظئّ ويَِ ىڻ کان وڌيڪ ٌَ ُجيۿ ظفصي رصچ
جيڪّ ةشريعَ ىال ةصدار گاڏي يا ٻيً ڪصافٽ
(ُّائي جِاز کاٌعّاِء) ۽ ذاتي ڪارۿ جيڪڎًُ
ُجيۿ ةؼصظيڪ اُّ تَ ظفص “فيط ظٍڀانڻ “فيط
ڇڎڻ جي تاريذ جي ڇَِ ىِيًٍ جي عصؾي اٌسر
ُجي ۽ ان کاٌپِّءۿ جيئً ؾّرتدال ُجي.

 .4وزيصاعهيٰ يا وزيص جيڪا ؾّرتدال ُجيۿ پٍٍِجّ عِسو چارج رپّرٽ
خاؾم ڪصڻ يا ڇڎڻ تي چارج رپّرٽ ؾديح ڪصڻ
Charge Report
الِء پاةٍس ٌَ ٌُّسو.
 .5وزيصاعهيٰ ۽ وزيص جي تصتيتّار پگِار ُ 3ضار ۽ ُ 2ضار پگِار
پٍج ظئّ رپيا ىاُّار ٌُّسي.
Salary
 .6وزيصاعهيٰ ۽ وزيص ىؿارفي رصچ جّ وظيفّ تصتيتّار  2ىؿارفي رصچ
ُضار رپيا ۽ ُڪ ُضار رپيا درجَ وار ىاُّار وؾّل
Sumptuary
ڪٍسو.
Allowance
 )1( .7ظصڪاري رُائؼگاَُ ۾ۿ ظصڪاري رصچ تي  30ظصڪاري رُائؼگاَُ
ُضار رپيً جي اٌسر رُائؼي ۽ “رائؼي ظاىان وٺي
ظگِتّ.

Official
Residence

وضاخت :ظصڪاري رُائغ جي “رائغ ةؼيّل كانيًۿ ُڪ
عسد فصج ۽  2عسد ايئص ڪٍڊيؼً ڪيصن تي ىؼتيم
ٌُّسي.
( )2وزيصاعهيٰ يا وزيص جيئً ُجيۿ جيعتائيً ظصڪاري
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رُائؼگاَُ ىِيا ٌَ ٿي ڪئي وڃي ۽ ُّ پٍٍِجي جاِء ۾ رُي
ٿّ تَ ان جاِء جي “رائغ الِء ًُ کي وڌ ۾ وڌ ٽي ُضار رپيا در
ىاَُ ڏٌا ويٍسا.
( )3جتي وزيصاعهيٰ يا وزيص جيئً ؾّرتدال ُجيۿ پٍٍِجي
ذاتي رُائؼگاَُ ۾ رُائغ جي چٌّڊ ڪصي ٿّ تَۿ ًُ کي 2
ُضار رپيا ىاُّار رُائغ جي خّاني ظان ادا ڪيا ويٍسا.
( )4وزيصاعهيٰ يا وزيص جيئً ؾّرتدال ُجيۿ “فيط ڇڎڻ
جي  15ڏيًٍِ تائيً ظصڪاري رُائؼگاَُ رکي ظگٍِسا.
 .8وزيصاعهيٰ يا وزيص جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ظصڪاري ظّاري
رصچ تي ُڪ ڪار رکڻ جا ىعتدق ٌُّسا.
Transport
 ًُ )1( .9کاٌپِّء پيسا ڪيم گٍجائؼً ىّجبۿ وزيصاعهيٰ پاڪعتان ۾ ظفص جّ
يا وزيصۿ جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ظصڪاري ڊيّٽي تي وظيفّ
ىعافصي دوران ان ظان پِصيً گصيڊ جي ظصڪاري ىالزم
ظّر ورتاُء ڪيّ ويٍسو.

Travelling
for

allowance

( )2وزيصاعهيٰ يا وزيص جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ڊيّٽي دوران in
ُّائي ظفص جي ؾّرت ۾ کيط ُيٺيّن ظِّنتّن ڏٌيّن Pakistan
ويٍسيّن:
) (aاڪاٌاىي ڪالس جّ ُڪ ظٍگم ُّائي ڀاڙو܀
)ُ (bڪ ُضار پائٌّڊ تائيً ذاتي ظاىان کڻڻ جي كييتۿ
ايئص ڪيپٍي پاران ڏٌي ويٍسڙ ىفت االئٌّط کان عالوه܀
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touring

) (cوكتي ظّر رائج كاًٌٌّ ۽ كائسن ىّجب دررّاظت
ذريعيۿ خڪّىتي رصچ تيۿ جيڪڎًُ عّاىي ىفاد ۾
ظيجِيۿ پاڪعتان ايئصفّرس جّ جِاز يا خڪّىت جّ
ُڪ جِازۿ دظتياب ُجي ۿ اُّ گِصڻ.
) (dڪيصػم جِاز يا دررّاظت تي فصاُو ڪيم جِاز ۾
پٍٍِجي گِصواري کي گڎ کڻي ظگِي ٿّۿ ةؼصظيڪ ڪّ ةَ
غيص ظصڪاري ىاڻِّ ةچاَء واري وزارت کان اڳّاٽ اجازت
کاٌعّاِء ايئصفّرس جي جِاز ۾ ظفص ٌَ ڪصي ظگٍِسو.
) (eٻً ىالزىً کان وڌيڪ ٌَ ُجًۿ اًٌِ الِء ريم يا اظٽييص
جي ُيٺيً درجي ۾ ظفص جي كييت.
) (fريم يا اظٽييص ذريعي ٽي ىڻ ذاتي ظاىان کڻڻ جي كييت
) (gظٍسس ُّائي ظفص الِء اٌؼّرٌط ظّر رصچ فصاُو ڪيّ
ويٍسو جيڪّ ُڪ نک رپيً کان وڌيڪ ٌَ ٌُّسو.
ٌّٽ :جتي ىٍاظب ُجيۿ واپعي جّن ايئص ٽڪيٽّن رصيس
ڪصڻيّن پٌّسيّن.
( )3وزيصاعهيٰ يا وزيص جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ڊيّٽي دوران
ريم تي ظفص ڪٍسا تَ کيً ُيٺيّن ظِّنتّن فصاُو ڪيّن
ويٍسيّن:
) (aظصڪاري رصچ تي ظهب ڪصڻ:
)ُ (iڪ عام فصظٽ ڪو ظيڪٍڊ ڪالس ڪيصيج يا
ُڪ ‘اي’ ڪالس ٽّئصظٽ ڪارۿ يا جيڪڎًُ ‘اي’
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ڪالس ٽّئصظٽ ڪار دظتياب ٌَ “ُي تَۿ ُڪ ‘ةي’
ڪالس ٽّئصظٽ ڪار܀
) (iiجيڪڎًُ ذيهي دفعَ ( )1۾ ڄاڻايم گاڏيّن دظتياب ٌَ
“ًُ يا اًٌِ جي گِص ٌَ ٿي ڪئي وڃيۿ تَ پِّء ُڪ عام
رواجي چار ةصٿ وارو فصظٽ ڪالس ڪيپارٽييٍٽ يا ٻً
ةصٿ وارو ايئص ڪٍڊيؼٍڊ (ڪّپ) فصاُو ڪيّ ويٍسو܀
) (bپٍٍِجي راٌسان جا ڀاتي ةٍا ڀاڙي جي پاڻ ظان گڎ
ىزؿّص ٿيم گاڏي ۾ کڻي ظگِي ٿّ پص اًٌِ جّ اٌگ پٍج
کان وڌيڪ ٌَ ُئڻ گِصجي.
)ُ (cيٺيً درجي ۾ ذاتي ىالزم کڻي ظگِي ٿّۿ پص اًٌِ جّ
تعساد ٻً کان ىٿي ٌَ ُجي.
) (dجڎًُ ڪًٍِ ريهّي ڪيپارٽييٍٽ ۾ ظفص ڪصي
رُيّ ُجي تَ ٽي ىڻ تائيً ذاتي ظاىان کڻي ظگٍِسو يا
دررّاظت ڪيم ريهّي ظيهّن ۾ ظفص الِء ڇَِ ىڻ تائيً
کڻي ظگِي ٿّ.
ٌّٽ :وزيصاعهيٰ يا وزيص جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ىٿي ڄاڻايم
ظصيلي ىّجب ريضرو ڪصايم اڪّىّڊيؼً تدتۿ ظفص
ػصوع ڪصڻ کان اڳ ظٽيؼً جي اظٽيؼً ىاظٽص کان
خاؾم ڪيم ريضروڊ اڪّىّڊيؼً فارم تي گڎ ظفص
ڪٍسڙن جّ اٌگ ۽ اًٌِ جي ٽڪيٽً جا تفؿيم فصاُو
ڪٍسوۿ جتان کيط ظفص جي ػصوعات ڪصڻي “ُي.
( )4وزيصاعهيٰ يا وزيص جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ڊيّٽي دوران
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اظٽييص يا الٌچ ذريعي ظفص دوران کيط ُيٺيّن ظِّنتّن
فصاُو ڪيّن ويٍسيّن:
) (aظٍسس الِء اؾم ٽڪيٽ جّ ڀاڙو
) (bپاڻ ظان گڎ ُيٺيً درجي ۾ ذاتي ىالزم کڻي ظگٍِسوۿ
جً جّ تعساد ٻً کان وڌيڪ ٌَ ٌُّسو.
) (cٽي ىڻ تائيً ذاتي ظاىان کڻي ظگٍِسو.
( )5وزيصاعهيٰ يا وزيصۿ جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ڊيّٽي دوران
روڊ رظتي اًٌِ جڳًِ وچ ۾ۿ ىعافصي ڪصڻ تيۿ جيڪي
ريهّي ذريعي ڳٍڍيم ٌَ ُجًۿ يا جيڪڎًُ ڳٍڍيم ُجً تَ
ُّ ًُ دفعَ جي ڏٌم ىصاعتً ىّجب ريم ذريعي ىعافصي الِء
پاڻ اُڏي چٌّڊ ڪصي ٿّ ۿ ىعافصي ُڪ اُڏي گاڏي ذريعي
ڪصيۿ جيڪا ظصڪار جي ُٿ ُيٺ يا ظصڪار جي
ىهڪيت ٌَ ُجي تَ:
) (aىعافصي جّ االئٌّط پٍجِتص پئعا في ىيم جي خعاب
ظان پٍٍِجي الِء܀ ۽
) (bخليلي رصچ ظّاري جا:
) (iٻَ ٌجي ىالزم܀ ۽
) (iiظٍسس ظيّرو ذاتي ظاىانۿ ةؼيّل ظفص دوران کٍيم
ضصوري ػيً جي.
 )1( .10وزيصاعهيٰ يا وزيص جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ڊيّٽي كيام دوران روزاٌّ
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دوران ىعافصي تيۿ کيط كيام دوران ُڪ ظئّ رپيا روزاٌّ وظيفّ
االئٌّط ظّر فصاُو ڪيّ ويٍسو܀

Daily

ةؼصظيڪ روزاٌي االئٌّط جّ اڌ پِچڻ واري ڏيًٍِ تيۿ allowances
وڃڻ واري ڏيًٍِ تي ۽ ٻٍِي پِچڻ ۽ وڃڻ واري ڏيًٍِ تي during halt
فصاُو ڪيّ ويٍسو.
( )2ڏًُ ڏيًٍِ کان وڌيڪ كيام الِءۿ روزاٌّ االئٌّط پِصيً
ڏًُ ڏيًٍِ دوران ىڪيم ريٽ تي فصاُو ڪيّ ويٍسوۿ ٻيً
ويًِ ڏيًٍِ الِء ىڪيم ريٽ جّ  3/4خؿّ فصاُو ڪيّ
ويٍسو يا ان جّ خؿّ ۽ ةاكي رُيم عصؾي الِء ىڪيم ريٽ
جّ اڌ خؿّ فصاُو ڪيّ ويٍسو.
ةؼصظيڪ كيام ظتً راتيً جي غيص خاضصي ظان ىتاثص ٌَ
ٿئيۿ جيڪّ كيام واري جاِء کان  5ىيهً جي ىفاؾهي تي
ُجي.
 )1( .11وزيصاعهيٰ يا وزيصۿ جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ڊيّٽي ُّائي خادثي جي
دوران ُّائي ظفص ڪصي رُيا ُجًۿ ان دوران ُّائي خادثي ؾّرت ۾ ىعاوضّ
جي ٌتيجي ۾ فّت ٿي وڃي يا زريي ٿئي تَۿ خڪّىت
ذيهي دفعَ ( )2تدت ػزؽ يا ػزؿيتً کي ُڪ نک
پٍجّيَِ ُضار رپيا فّتگي جي ؾّرت ۾ فصاُو ڪٍسيۿ ۽
اُّ ىعاضّ جيڪّ خڪّىت ظصفان ظئي ڪيّ ويّ ٌُّسوۿ
ان ظان گڎ زريي ٿيڻ جي ؾّرت ۾ اٌؼّرٌط ڪيپٍيً
پاران اُڏي ؾّرت ۾ ظئي ڪيم رعايتً ىّجب ىعاوضّ
ڏٌّ ويٍسو.
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Compensation
in case of Air
Accident

( )2زريي ٿيڻ جي ؾّرت ۾ وزيصاعهيٰ يا وزيص کي ىعاوضّ
فصاُو ڪيّ ويٍسوۿ جيئً ةَ ؾّرتدال ُجي ۽ فّتگي جي
ؾّرت ۾ۿ اُڏي رڪً يا رڪًٍ جي ڪٽٍبۿ يا
جيڪڎًُ اُڏو ڪّ رڪً ٌاُيۿ ڪّ ٻيّ ػزؽ يا
ػزؿيتّن ٌاًُۿ جيڪي ظٍسس ظصفان ٌاىضد ڪيّن
ويّن ُجًۿ ۽ ظٍسس وارثً جي اُڏي غيص ىّجّدگي جي
ؾّرت ۾.
( )3چيف ىٍعٽص يا ىٍعٽص جي دظتزط ظان ذيهي دفعَ ()2
تدت ٌاىضدگي ڪيم کي واكعي ةاةت “گاَُ ڪيّ ويٍسو يا
نکت ۾ ٌّٽيط ڏٌّ ويٍسوۿ جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ۽ اُّ
ڪيط اڪائٌّٽٍٽ جٍصل ظٍڌ ڏاًٌِ اىاڻيّ ويٍسو.
 .12وزيصاعهيٰ يا وزيص کيۿ جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ٻاُصيً ىهڪ ظفص جّ
پاڪعتان کان ٻاُص ڊيّٽي تي ىعافصي دوران اُڏيّن ىعاوضّ
ظِّنتّن ڏٌيّن ويٍسيّن جيئً خڪّىت ظصفان واضح
ڪيّن ويّن ُجً.

Travelling
for

allowance

tour abroad
 .13وزيصاعهيٰ ًُ ايڪٽ جي ڪجَِ ىتضاد ٌَ ُجي تَۿ اؾم
اُّ رصچ ظان ڏٌّ ويٍسوۿ جيڪّ ظصڪاري ظفص دوران ُّ ادائگي
ڪٍسو جيئً ًُ ايڪٽ جي ٻيً گٍجائؼً ۾ ڄاڻايّ ويّ
“ُي.

of

رصچ

Payment

actual
expenditure
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جي

 .14وزيصاعهيٰ يا وزيصۿ جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ًُ ايڪٽ ڪٍٽصونٍگ “فيعص
تدت ىهٍسڙ ىعافصي جي االئٍط جي ىلؿس الِء
ڪٍٽصونٍگ “فيعص ٌُّسا.

Controlling
Officer

 .15وزيصاعهيٰ يا وزيصۿ جيئً ؾّرتدال ُجيۿ اًٌِ کي ظتي ظِّنتّن
اظپيؼم ىيڊيڪم اٽيٍڊٌط رونطۿ  1950تدت ظتي
ظِّنتّن فصاُو ڪيّن ويٌّسيّن :ةؼصظيڪ ًُ ۽ ظٍسس
ڪٽٍب کي ظتي ظِّنتّن اًٌِ جي رُائؼگاَُ تي ڏيڻ

Medical
Facilities

جّ خلسار ُجي
 .16غيص خاضصي جي ىّڪم وزيصاعهيٰ کي گّرٌص ظصفان ۽ ىّڪم
وزيص کي وزيصاعهيٰ ظصفانۿ ُڪ وكت يا وكت ةّكت ڏٌي
ويٍسيۿ ؾدت جي ظهعهي يا ٌجي ىعاىهً جي ؾّرت ۾ۿ

Leave

ُڪ عصؾي الِء جيڪّ ظٍسس “فيط جي ىسي دوران ٽً
ىِيًٍ کان وڌيڪ ٌَ ُجي.
 .17وزيصاعهيٰ يا وزيص جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ظّاِء ان جي ذاتي ىالزم
تَ اُي ىّڪم تي ُجًۿ اًٌِ کي اُڏو ذاتي عيهّ وكت
Personal Staff
ةّكت خڪّىت ظصفان فصاُو ڪيّ ويٍسو.
 .18وزيصاعهيٰ يا وزيص جيئً ؾّرتدال ُجيۿ جٍصو پصوويڊٌٽ فٍڊ
پصوويڊٌٽ ڀصڻ جّ فيؿهّ ڪصي ٿّ تَ پِّء ُي فٍڊ الزىي Provident Fund
ڪٽصائيٍسوۿ جيڪّ وكتي ظّر تي الڳّ جٍصل پصوويڊٌٽ
فٍڊ رونض ىّجب ٌُّسو.
 )1( .19ظصڪاري رُائؼگاَُۿ ظّاري ۽ فصٌيچص جيڪّ عام
وزيصاعهيٰ يا وزيص کي فصاُو ڪيّ ويٍسوۿ جيئً ؾّرتدال
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ُجيۿ ظاڳي ظٍڀال ظان اظتعيال ڪيّ ويٍسوۿ جيئً ىاڻِّ General
پٍٍِجي ذاتي ىهڪيت جي ظٍڀال ڪٍسو “ُي.
( )2ظصڪاري رُائغ ۾ فصاُو ڪيّ ظيّري فصٌيچص ۽
ظاىان تي ظڃاڻپ جي الِء ٌؼان نڳايّ ويٍسو.
( )3وزيصاعهيٰ يا وزيص پاران ظصڪاري رُائغ ارتيار
ڪصڻ جي ؾّرت ۾ۿ جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ان عالئلي ۾
ظصڪاري عيارتً جي اٌچارج ظصفان ظصڪاري رُائغ ۾
ىّجّد فصٌيچص ۽ ظيّرو ظاىان ان ظهعهي ۾ ؾديح ڪيم
فِصظت ظان ظٍسس يا ظٍسس ظصفان نکت ۾ ةاارتيار
ةڻايم ػزؽ جي خّاني ڪٍسو.
( )4جڎًُ وزيصاعهيٰ يا وزيص جيئً ؾّرتدال ُجيۿ
ظصڪاري رُائغ راني ڪصڻ وارو “ُي تَۿ ُي ان عالئلي
۾ ظصڪاري عيارتً الِء اٌچارج “فيعص کي “گاَُ ڪٍسو ۽
اُڏي رُائغ جّ فصٌيچص ۽ ٻيّ ظاىان ان ظهعهي ۾ جّڙيم
فِصظت ىّجب جيڪا وزيصراعهيٰ يا وزيص ظصفان ؾديح
ڪئي وئي ُئيۿ جيئً ؾّرتدال ُجيۿ ان جي خّاني
ڪٍسو.
( )5ظصڪاري عيارتً جّ اٌچارج “فيعصۿ وكت ةّكت
وزيصاعهيٰ يا وزيص جي اڳّاٽ اجازت ظانۿ جيئً ؾّرتدال
ُجيۿ ظٍسس ظصڪاري رُائؼگاَُ ۽ فصٌيچص ۽ ان ۾
ىّجّد ظاىان جي جاچ پڏتال ڪٍسو رٍُسو.
 .20ظٍڌ جي وزيصن جّن (پگِارونۿ االئٌّعض ۽ ىصاعتّن) ىٍعّري
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Repealed

ايڪٽۿ  1972ىٍعّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىشڪّره تصجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء
“ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اظتعيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي.
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