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 1984 مجريى  VIII سوڌ آرڊيووس همبر

SINDH OR DINANCE NO.VIII 

OF 1984 

 4984 آرڊيووسۿ )ترميم( ڇٌٽ کان قرضن سوڌ

THE SINDH RELIEF OF 

INDEBTENDNESS (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 ] 4984 سيپٽمبر 3[

 ڇٌٽجوًن جي ذريعي سوڌ صٌبٌ قرضن کان آرڊيووس 

 ۾ ترميم ڪئي ويودي.  4961آرڊيووسۿ 

 ڇٌٽجيئن تى وفاقي شرعي عدالت سوڌ قرضن کان 

ع ۾ ڪجًى ترميمٌن ڪرڻ جي يدايت 4961آرڊيووسۿ 

 ؛ڪئي آيي

۾ ترميم  4961آرڊيووسۿ  ڇٌٽجيئن تى سوڌ قرضن کان 

 ؛ڪرڻ مقصد آيي

 جوًن کي ين طرح عمل ۾ آهدو ويودو.

جي اعالن ۽ عبٌري آئين  4977جٌالئي  5ي توًوڪري ياڻ

روشوي ۾ سوڌ جٌ گٌرهر خٌشيَء سان جي حڪم جي  4984

 ييُء آرڊيووس ٺايي هافذ فرمائي ٿٌ.

)ترميم(  ڇٌٽين آرڊيووس کي سوڌ قرضن کان   (4) . 4

 سڏيٌ ويودو. 4984آرڊيووسۿ 
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 ييُء في الفٌر هافذ ٿيودو. (2)

۾  8جي دفعى  4961آرڊيووسۿ  ڇٌٽسوڌ قرضن کان . 2

 ييٺين کي متبادل سمجًيٌ ويودو.

ڪٌڊ آف پروسيجر ۾ مٌجٌد ان کاهسٌاِء ين ۾ ڪوًن بى 

جاهٌرن جي ٻچڙنۿ شئي جي برعڪس کير ڏيودڙ جاهٌرۿ 

ۿ ٻيا جاهٌر جيڪي سٌاري وارن گاڏن ۾ استعمال ڪيا گابي

ويودا آينۿ جيڪڏين ايٌ قرضدار يا سودس خاهدان جي 

مالي ضرورتن جي الِء ضروري آين تى اهًن کي ڪوًن 

 مي ۾ شامل هى ڪيٌ ويودو.حڪم جي روشوي ۾ هيال

 

 

مذڪٌره ترجمٌ عام ماڻًن جي واقفيت  جٌ آرڊيووس  هٌٽ:

 الِء آيي جيڪٌ ڪٌرٽ ۾ استعمال هٿٌ ڪري سگًجي

 

 مغربي پاڪستان آرڊيووس

XV دفعى جي  4961 مجريى

 ۾ ترميم 8

Amendment of 

Section 8 of West 

Pakistan Ordinance 

XV of 1960 

 

 


