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 ۸۹۱۴مجزیہ XXXVIIIسندھ آرڈیننس نمبز 

SINDH ORDINANCE NO.XXXVIII OF 

1984 

 کھیتی ببڑی کے لئے پبنی استعمبل کزنے والوں کی 

 4891ایسویشن )تزمیم( آرڈیننس، 

THE SINDH IRRIGATION WATER USERS 

ASSOCIATIONS (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ
 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 کی تشمیم۔  4کی دفعہ 1982مجشیہ  Xسىذھ ٓاسڈیىىس ۔ ۲

Amendment of Section 4 of Sindh Ordinance X of 1982 
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مجشیہ XXXVIIIسىذھ آسڈیىىس ومبش 

۱۸۹۱ 

SINDH ORDINANCE NO.XXXVIII 

OF 1984 

کھیتی ببڑی کے لئے پبوی استعمبل کشوے والوں 

 4984کی  ایسویشه )تشمیم( ٓاسڈیىىس، 

THE SINDH IRRIGATION WATER 

USERS ASSOCIATIONS 

(AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 

 

 ]4984وومبش  4[
ایشیگیشه واٹشیوصسص ایسویشه  سىذھ سے  آسڈیىىس جس 

 ٓاسڈیىىس میں تشمیم کی جبئے گی۔ 

ایشیگیشه واٹش جیسب کہ وفبقی ششعی عذالت وے سىذھ 

میں تشمیم کشوے کی  4981ایسویشه ٓاسڈیىىس، یوصسص 

 ہذایت کی ہے۔ 

اس ٓاسڈیىىس کے رسیعے سىذھ واٹش یوصسص ایسویشه 

 ہے۔میں تشمیم کشوب مقصود  4981ٓاسڈیىىس، 

 جسے مىذسجہ ریل طشیقے سے تبذیل کیب جبئے گب۔

کے اعالن اوس عبوسی  4977جوالئی  5لہزا اس لئے 

کے حکم کی تکمیل میں گوسوش سىذھ بخوشی  4984ٓائیه 

 اس ٓاسڈیىىس کو بىب کش وبفز فشمبتب ہے۔

کھیتی ببڑی کے لئے پبوی ( اس آسڈیىىس کو سىذھ ۱۔ )۱

)تشمیم( ٓاسڈیىىس،  ایسویشهاستعمبل کشوے والوں کی 

 کہب جب ئے گب۔ 4984

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

 

ایشیگیشه واٹش یوصسص ایسویشه ٓاسڈیىىس،  ۔ سىذھ۲

( ، میں ٓاخش میں 6کی ریلی دفعہ ) 4کی دفعہ  4981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (Preamble)تمہیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
 

 Xسىذھ آسڈیىىس 

کی  1982مجشیہ 

 کی تشمیم۔  4دفعہ

Amendment of 

Section 4 of Sindh 

Ordinance X of 

1982 
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ٓاویوالے فل اسٹبپ کو کوله سے تبذیل کے جبئے گب اوس 

  ششطیہ بیبن کب اضبفہ کیب جبئے گب۔

اپیل پش کوئی حکم پبس وہیں کیب جبئے گب، جب تک  اپیل”

فشیقوں کو سىے جبوے کب موقعہ وہ دیب کشوے والے 

 جبئے۔

 

 

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 

 

 


