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 ۴۹۹۱مجزیہ  XIIسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XII OF 1994 

 ۴۹۹۱ ایکٹ، )تحفظ( ورثہ ثقبفتی سندھ

THE SINDH CULTURAL 

HERITAGE (PRESERVATION) 

ACT, 1994 

 ]۱۹۹۴اپشیل  ۳۱[
ایکٹ جظ کی توعظ عے فوثہ عٌذھ هیں لذین 

فٌی اہویت ، ثبس لذیوہ، تبسیخی، آتؼویشاتیهمبهبت اوس 

، ایتھٌبالجیکل، اًتھشوپوالجیکل اوس لوهی کے حبفل 

دلچغپی کی چیضوں کو هحفوظ ثٌبیب اوس تحفع کیب 

 جبئے گب۔

جیغب کہ فوثہ عٌذھ هیں لذین همبهبت اوس 

آسکیٹیکچشل، تبسیخی، آسکیبالجیکل، آسٹغٹک، 

ایتھٌبالجیکل، اًتھشوپوالجیکل اوس لوهی دلچغپی کی 

 ثٌبًب اوس تحفع کشًب همقود ہے۔چیضوں کو هحفوظ 

 اط کو اط طشح ػول هیں الیب جبئے گب:

(ا ط ایکٹ کو عٌذھ ثمبفتی وسثہ )تحفع( ایکٹ، ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۹۹۴

، ثؾوول (اط کی پوسے فوثہ عٌذھ هیں ًبفز ہوگب ۲)

 عبحلی ػاللوں کے۔

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۳)

هفہوم کچھ ۔ اط ایکٹ هیں، جت تک هضووى اوس ۲

 اوس طلت ًہ کشے، تت تک:

(i)  کے تحت ثٌبئی  ۳''کویٹی'' هطلت دفؼہ

 گئی هؾبوستی کویٹی؛

(ii) چیئشهیي'' هطلت کویٹی کب چیئشهیي؛'' 

(iii) حکوهت'' هطلت عٌذھ حکوهت؛'' 
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(iv)  هیٌٹیي اوس هیٌٹیٌٌظ'' جظ هیں ؽبهل ہے''

تحفع هیں لیئے گئے وسثوں اوس جگہوں 

 هشهت، ڈھبًکٌب، گشد جھٌگلہ لگبًبکی 

افلی فوست هیں ثحبل کشًب، ، کشًب

 اوس کیپٌگ وغیشٍ؛ًگہجبًی کشًب 

(v) هیوجش'' هطلت کویٹی کب هیوجش؛'' 

(vi)  تحفع هیں لیب گیب وسثہ'' هطلت کوئی''

، تبسیخی، تؼویشاتی، ٓاثبس لذیوہجگہ یب 

حکوهت کی طشف  ثمبفتی یب لوهی لذس کی

جگہ،  جظ هیں ؽبهل عے اػالى ؽذٍ 

ؽذٍ ثبہش والی ہوگی اط علغلے هیں هٌغ 

 صهیي یب ثبہش والی دیواسیں وغیشٍ؛ اوس

(vii)  هبلک'' جظ هیں ؽبهل ہے هبلک کی''

طشف عے لبًوًی طوس پش هجبص ثٌبیب گیب 

اًتظبم کوئی ؽخـ اوس کوئی هیٌیجش یب 

کے اختیبسات اعتؼوبل کشًے واال  سکھٌے

 ٹشعٹی۔

( اط ایکٹ کے همقذ کے لیئے، حکوهت ایک ۱۔ )۳

ئے گی، جو چیئشهیي اوس حکوهت هؾبوستی کویٹی ثٌب

دیگش هیوجشوں پش هؾتول  ۶کی طشف عے همشس کشدٍ 

ٓاثبس ، تؼویشاتی في کے هوسخہوگی، جظ هیں عے تیي 

وسثہ کی حفبظت کشًے کے ، لذیوہ کے هبہشیي

اوس ثمبفتی آسٹظ اوس کشافٹظ کے ػبلن ہوں  هبہشیي

 گے۔

(چیئشهیي یب هیوجش، ػالوٍ ایکظ آفیؾو هیوجش کے، ۲)

جت تک وٍ حکوهت کو خظ کے رسیؼے اعتؼیفٰی ًہ 

دے یب پہلے ہٹبیب ًہ جبئے، وٍ حکوهت کی خوؽی 

 عے ػہذٍ سکھیں گے۔

(چیئشهیي کغی ؽخـ کو هیوجش کے طوس پش همشس ۳)

 کش عکتب ہے۔

(ػہذے کے همقذ کے لیئے همشس کشدٍ عشکبسی ۴)

 هیوجش ػہذٍ چھوڑًے پش هیوجش ًہیں سہے گب۔

۔ اگش کوئی عوال اٹھتب ہے تو کوئی جگہ یب کوئی ۴
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یب لوهی لذس کی چیض  آثبس لذیوہ، تبسیخی، تؼویشاتی

ہے یب ًہیں تو، وٍ هؼبهلہ حکوهت کی طشف ثھیجب 

جبئے گب، جو هؾبوستی کویٹی عے هؾبوست کے ثؼذ 

ت کب فیقلہ اط هؼبهلے کب فیقلہ کشے گی اوس حکوه

 حتوی ہوگب۔

 

 
 

کوئی هؼلوهبت حبفل کشتی ہے یب ۔ جہبں کویٹی ۵

کغی جگہ یب آسکیٹیکچشل، تبسیخی، ثمبفتی یب لوهی لذس 

هؼلوهبت حبفل  یکی چیض کے دسیبفت یب هوجودگی ک

کشتی ہے، جظ کب کوئی هبلک ًہیں ہے، وٍ ایغی 

هؼلوهبت کی تقذیك کشًے کے ثؼذ ایغے الذام 

اٹھبئے گی جو ایغی جگہ یب چیض کے تحویل هیں 

وظ ثٌبًے اوس تحفع کے لیئے ضشوسی لیٌے، هحف

 عوجھے۔

( حکوهت کویٹی کی عفبسػ پش عشکبسی گضیٹ ۱۔ )۶

هیں ًوٹیفکیؾي کے رسیؼے یب دوعشی فوست هیں 

کغی تبسیخی، ثمبفتی یب آسکیٹیکچشل لذس کی جگہوں 

کب اط ایکٹ کے همقذ کے لیئے تحفع هیں لیئے گئے 

 وسثہ کے طوس پش اػالى کش عکتی ہے۔

( کے تحت ؽبیغ ہوًے والے ۱(ریلی دفؼہ )۲)

ًوٹیفکیؾي کی کبپی اخجبوسں هیں ؽبیغ کی جبئے گی 

اوس اط ًوٹیفکیؾي کی کبپی ایغی جگہ پش یب ًضدیک 

تشیي جگہ کے لشیت لگبئی جبئے گی، جظ عے وٍ 

ثھی ؽبهل کیئے جبئیں گے، جي کے لیئے  اعجبة

اك اگش اط حوالے عے اػتش ًوٹیفکیؾي ًکبال گیب ہے

اوس اط هیں ثیبى کیب  ہو تو اى کی دػوت دی جبئے گی

جبئے گب کے ایک ًوٹیفکیؾي کے ًکلٌے عے ایک 

هبٍ کے اًذس عشکبس ًوٹیفکیؾي هیں ثیبى کیئے گئے 

 پش لذم اٹھبئے گی۔ عجبةا

(ایک هہیٌے کب ثیبى کشدٍ ػشفہ هکول ہوًے پش، ۳)

حکوهت اػتشاضبت پش غوس کشًے کے ثؼذ، اگش 

قذیك کش عکتی ہے یب ًوٹیفکیؾي کو ختن کوئی ہو، ت

premises 
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 کش عکتی ہے۔

(اط دفؼہ کے تحت ًوٹیفکیؾي، جت تک وٍ ختن ۴)

ًہیں کیب جبئے، اط حمیمت کی جبهغ ؽبہذی ہوگب کہ 

ػاللہ یب جگہ جظ عے وٍ هتؼلمہ ہے، وٍ اط ایکٹ 

 کے همقذ کے لیئے تحفع هیں لیب گیب وسثہ ہے۔

( کویٹی حکوهت کی هٌظوسی عے کغی تحفع ۱۔ )۷

کو هیں لیئے گئے وسثے کو خشیذ عکتی ہے یب اط 

 ۔تحفث هیں لے عکتی ہے 

تحفہ یب  ٹی کغی تحفع هیں لیئے گئے وسثہ کو(کوی۲)

 لجول کش عکتی ہے۔کی طوس پش  وفیت 

کغی تحفع هیں لیئے گئے وسثہ کب هبلک، تحشیشی (۳)

و تحفع هیں تؾکیل دے عکتب ہے ج طوس پش کویٹی

اوس کویٹی  کشے گیلیئے گئے وسثہ کب دیکھ ثھبل 

کشًے کی حکوهت کی هٌظوسی عے ایغی دیکھ ثھبل 

 لجول کش عکتی ہے۔حیثیت 

( کے تحت تحفع هیں ۳(جت کویٹی ًے ریلی دفؼہ )۴)

لیئے گئے وسثہ کی دیکھ ثھبل لجول کی ہے، هبلک 

هیں ثیبًی طوس  کے ػالوٍ اط کی، جیغے اط ایکٹ

کو تحفع هیں لیئے  هبلک  پش فشاہن کیب گیب ہے، اط

اوس حیثیت گئے وسثہ یب چیض هیں وٍ ہی حیثیت، حك، 

فبئذٍ حبفل ہوگب، جیغے اط کی کویٹی دیکھ ثھبل 

 والی همشس ہوًے عے پہلے تھب۔

ں ( کے تحت تحفع هی۳(جت کویٹی ًے ریلی دفؼہ )۵)

 ۸ل کی ہے، دفؼہ لیئے گئے وسثہ کی دیکھ ثھبل لجو

کے تحت هؼبہذے عے هتؼلمہ اط ایکٹ کی گٌجبئؾیں 

پش  دعتبویض هزکوسٍ ریلی دفؼہ کے تحت کیئے گئے 

 ًبفز ہوں گی۔

( کویٹی حکوهت کی گزؽتہ هٌظوسی عے هبلک ۱۔ )۸

کو حکوهت عے کغی تحفع هیں لیئے گئے وسثہ کے 

تحفع کے لیئے هؼبہذے هیں داخل ہوًے کی تجویض کش 

 ۔عکتی ہے

(اط دفؼہ کے تحت هؼبہذے هیں ؽبهل ہوں گے ۲)

هؼبہذے هیں ؽبهل کشًے کے  هٌذسجہ ریل هؼبهالت یب

 وسثہ کب تحفع

Preservation of 

protected 
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 ۔اى هیں عے جو ضشوسی ہوں  ،لیئے

(a)  تحفع هیں لیئے گئے وسثہ کی هشهت اوس

حوالگی اوس اط کی ًظشداسی کے لیئے 

 همشس کشدٍ ؽخـ کی رهیذاسیبں۔

(b) اعی حك پش پبثٌذی جظ کے  هبلک کے

رسیؼے وٍ تحفع هیں لیئے گئے وسثہ کو تجبٍ 

کش کہ، ہٹب کش، اط هیں تجذیلی ال کش یب اط 

 ؛حلیہ ثگبڑےکب 

(c)  تحفع هیں لیئے گئے وسثہ کو ثشلشاس

سکھٌے یب اط کی جبًچ پڑتبل کشًے کے 

لیئے کویٹی کی طشف عے همشس کشدٍ کچھ 

 اؽخبؿ کی طشف عے ػوام کو یب ػوام کے

کغی حقہ کو وسثہ تک سعبئی کی عہولت 

 فشاہن کشًب؛

(d)  هبلک کی طشف عے صهیي جظ پش تحفع

هیں لیب گیب وسثہ هوجود ہے، وٍ فشوخت کے 

لیئے پیؼ کشًے کی فوست هیں حکوهت 

کو ًوٹیظ دیب جبئے گب، اوس ایغے وسثہ کو 

خشیذ کش کے حکوهت کی طشف عے 

هحفوظ ثٌبًے کب حك ہوگب، یب ایغے وسثہ کب 

هبسکیٹ لیوت پش خشیذ کوئی حقہ، اط کی 

 کیب جبئے گب۔

(e)  تحفع هیں لیئے گئے وسثہ کو هحفوظ ثٌبًے

کے علغلے هیں هبلک یب حکوهت کی طشف 

 ؛ادا کشًب کشدٍ خشچہ تعے ثشداؽ

(f)  تحفع هیں لیئے گئے وسثہ کو هحفوظ ثٌبًے

کے علغلے هیں کوئی هؼبهلہ جو هبلک اوس 

 حکوهت کی دسهیبں هؼبہذے کب عجت ہے۔

اط دفؼہ کے تحت کغی هؼبہذے کے لواػذ ولتي (۳)

تجذیل کیئے جب  ولتي حکوهت کی هٌظوسی عے ف

 عکتے ہیں۔

(کوئی ثھی پبسٹی دوعشی پبسٹی کو تیي هبٍ کب ۴)

 تحشیشی ًوٹیظ دے کش هؼبہذٍ ختن کش عکتی ہے۔

 واال هبلک

Owners under 
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(اط دفؼہ کے تحت هؼبہذٍ تحفع هیں لیئے گئے ۵)

وسثہ کے کغی دػویذاس ؽخـ پش ًبفز ہوگب، اط 

 کیب گیب ہو۔پبسٹی کے تحت جظ کے رسیؼے وٍ هؼبہذٍ 

(حکوهت کی طشف عے تحفع هیں لیئے گئے وسثہ ۶)

کو هحفوظ ثٌبًے یب اط کے حفبظت پے آئے خشچہ 

کے علغلے هیں حبفل کشدٍ حك اط دفؼہ کے تحت 

 هؼبہذٍ ختن ہوًے پش هتبثش ًہیں ہوگب۔

اپٌب کبم خود ۔ اگش هبلک ًبثبلغی یب هؼزوسی کے عجت ۹

طشف عے الئك ًہیں ہے، ، تو اط کی کشًے کے

ک تحت  ۸لبًوًی طوس پش هجبص ثٌبیب گیب ؽخـ دفؼہ 

 هبلکبًہ اختیبسات اعتؼوبل کشے گب۔

( اگش یہ عوجھب جبتب ہے کہ کوئی ؽخـ تحفع ۱۔ )۱۱

هیں لیئے گئے وسثہ کو تجبٍ کشًب، ہٹبًب، تجذیل کشًب، 

ثگبڑًب یب گشاًب چبہتب ہے یب اط پش تؼویش کشًب چبہتب ہے 

کے لشیت هؼبہذے کے ؽشائظ عے  هحل ولوعیب 

کے تحت اط کے تحفع کے خالف  ۸تکشاس هیں دفؼہ 

کچھ کشتب ہے، کویٹی ایغی خالف وسصی کے خالف 

 هٌغ ًبهہ کے احکبهبت جبسی کش عکتی ہے۔

کے تحت  ۸(اگش هبلک یب دوعشا کوئی جو دفؼہ ۲)

اوس هشهت کے تحفع هیں لیئے گئے وسثہ کی حفبظت 

ہے، وٍ کویٹی کے خیبل  پبثٌذلیئے هؼبہذے کے تحت 

هیں ایغی هشهت یب حفبظت کے لیئے ضشوسی 

الذاهبت ًہیں اٹھب تب، یب ایغے هوصوں ولت کے دوساى 

جو کویٹی کی طشف عے طے کیب گیب ہو، اط کے 

دوساى ایغے الذام ًہیں اٹھبتب، تو کویٹی کغی ؽخـ 

کو ایغے الذاهبت اٹھبًے کے لیئے ثباختیبس ثٌب عکتی 

ایغے الذاهبت اٹھبًے پش خشچہ یب خشچہ کب  ہے، اوس

ایغب حقہ جو هؼبہذے کے تحت هبلک کو ثھشًب تھب، 

وٍ هبلک عے لیٌڈ سویٌیو کی ثمبیبجبت کی هذ هیں 

 وفول کیب جبئے گب۔

(اط دفؼہ کے تحت کشدٍ حکن عے هتبثش ؽخـ ۳)

حکوهت کو اپیل کش عکتب ہے، جو اط کو سد یب اط پش 

 وس اط کب فیقلہ حتوی ہوگب۔ًظشثبًی کش عکتی ہے، ا

لیئے اهذاد کی 

 دسخواعت

Application of 

endowment to 

repair of a 

protected 

heritage 
 

 
 

 

تحفع هیں لیئے گئے 

 وسثہ کی الصهی خشیذ

Compulsory 

Purchase of 

Protected 

heritage 
تحفع هیں لیئے گئے 

 وسثہ کی هشهت

Maintenance of 

protected 

heritage 

 

 
ؽشاکتذاسی اوس 

 ػطیبت

Contributions 

and donations 
تحفع هیں لیئے گئے 

وسثہ کب همقذ اوس 

 اعتؼوبل
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اگش کوئی هبلک یب دوعشا کوئی ثبختیبس ثٌبیب ( ۱۔ )۱۱

کے تحت تحفع هیں لیئے گئے  ۸گیب ؽخـ دفؼہ 

وسثہ کی حفبظت کے لیئے هؼبہذے هیں داخل ہوتب 

ہے، وٍ کویٹی کی طشف عے اط کو دیئے گئے کبم 

عے اًکبس کشتب ہے یب ایغے هؼبہذے پش ػول هیں 

ے اوس اگش ایغے وسثہ کی هشهت کے ًبکبم ہوتب ہ

همقذ کے لیئے کوئی اًڈوهٌٹ لبئن کیب گیب ہے، یب 

ایغے همبفذ کے لیئے تو، کویٹی ڈعٹشکٹ جج کی 

ػذالت هیں ایغے اًڈوهٌٹ یب اط کے حقہ کے 

 هٌبعت اعتؼوبل کے لیئے کیظ داخل کش عکتی ہے۔

( کے تحت دسخواعت کی ؽٌوائی پش ۱(ریلی دفؼہ )۲)

عوي جبسی کش عکتب ہے اوس هبلک اوس ڈعٹشکٹ جج 

کغی ؽخـ جظ کی گواہی اط کے لیئے ضشوسی 

ہو اى عے پوچھ گبچھ کش عکتب ہے، اوس اًڈوهٌٹ کے 

هٌبعت اعتؼوبل یب کغی پبسٹے کے لیئے حکن جبسی 

کش عکتب ہے، اوس ایغے کغی حکن پش ایغے ػول کیب 

 جبئے گب جیغے وٍ ایک عول کوسٹ کی ڈکشی تھب۔

اگش حکوهت عوجھتی ہے کہ تحفع هیں لیب گیب ۔ ۱۲

تجبٍ ہوًے، ًمقبى پہچٌے یب صثوى ہوًے کب کو وسثہ 

خطشٍ ہے تو حکوهت اط کو لیٌڈ اکویضیؾي ایکٹ، 

کی گٌجبئؾوں کے تحت حبفل کش عکتی ہے،  ۱۸۹۴

جیغے تحفع هیں لیئے گئے وسثہ کی حفبظت ایکٹ 

 کے تحت ''ػواهی همقذ'' کے لیئے ہو۔

( کے تحت هلے ہوئے ضشوسی ۱فؼہ )(ریلی د۲)

خشیذ کے اختیبسات هٌذسجہ ریل فوست هیں اعتؼوبل 

 ًہیں کیئے جبئیں گے:

(a)  تحفع هیں لیب گیب وسثہ جو یب جظ کب حقہ

کے لیئے پیشوکبسی  ثبلبدػذگی عے هزہجی

 اعتؼوبل ہوتب سہب ہے، یب

(b)  کے  ۸کوئی تحفع هیں لیب گیب وسثہ جو دفؼہ

 آتب ہو۔ تحت کیئے گئے هؼبہذے هیں

کویٹی ہش تحفع هیں لیئے گئے وسثہ کی دیکھ ۔ ۱۳

ثھبل اوس تحفع کشے گی جظ کے کوئی ثھی حك جو 

Purpose and 

use of 

protected 

heritage 
 

 
 

تحفع هیں لیئے گئے 

وسثہ هیں حکوهت کب 

 ضبیغ ہوًب حك

Relinquishment 

of Government 

rights in a 

protected 

heritage 
هخقوؿ تحفع هیں 

لیئے گئے وسثہ پش 

 سعبئی کب حك

Right of access 

to certain 

protected 

heritage  
 

 جشهبًہ

Penalty 
 ختن کشًے کب اثش

Overriding 

effect 
 لواػذ

Rules 
۔ اط ایکٹ کے ۲۱
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هیں دیب گیب ہے، حکوهت ًے حبفل کیئے ہیں  ۷دفؼہ 

 کے تحت حبفل کیب ہے۔ ۱۲یب جو حکوهت ًے دفؼہ 

 

 
 

۔ کویٹی تحفع هیں لیئے گئے وسثہ کی هشهت کی ۱۴

سلن اوس اهذاد حبفل کش هذ هیں سضبکبساًہ طوس پش 

عکتی ہے اوس اط کی طشف عے اط طشح حبفل 

کشدٍ کوئی فٌڈط کے اًتظبم اوس اعتؼوبل کے لیئے 

 احکبهبت جبسی کش عکتی ہے۔

ثؾشطیکہ اط دفؼہ کے تحت حبفل کشدٍ کوئی ثھی 

سلن دوعشے کغی همقذ کے لیئے اعتؼوبل ًہیں کے 

 جبئے گی، ػالوٍ اط همقذ کے جظ کے لیئے وٍ دی

 گئی ہے۔

اػالًیہ  ۔اط ایکٹ کے تحت تحفع هیں لیب گیب وسثہ۱۵

 کے خالف اعتؼوبل ًہیں کیب جبئے گب۔همبفذ 

 

 ۔ حکوهت کی هٌظوسی عے، کویٹی:۱۶

(a) جہبں اط ایکٹ کے تحت کغی تحفع هیں لیئے

گئے وسثہ کے علغلے هیں حکوهت کی طشف عے 

حموق حبفل کیئے گئے ہوں کغی فشوخت، لیض، تحفہ 

یب وفیت کے علغلے هیں، وٍ اط طشح حبفل کشدی 

ایغے ؽخـ کے حك هیں ختن کش  ایغے حموق 

عکتی ہے، جو ولتی طوس پش ایغے وسثہ کب هبلک 

 ہے؛ یب

(b) هیں لیئے گئے وسثہ کی اط ایکٹ کے تحت تحفع

 لجول کشدٍ دیکھ ثھبل ختن کش عکتی ہے۔

( ایغے لواػذ کے تحت جو حکوهت کی ۱۔ )۱۷

طشف عے ثٌبئے جبئیں،  ػوام کو اط ایکٹ کے تحت 

حکوهت کی طشف عے کغی تحفع هیں لیئے گئے 

 وسثہ تک سعبئی کب حك حبفل ہوگب۔

ٍ ثٌبًے کے ( کے تحت کوئی لبػذ۱(ریلی دفؼہ )۲)

ولت حکوهت یہ طے کش عکتی ہے کے اط کی 

عضا الئك ہوگی، جظ کب جشهبًہ پچیظ خالف وسصی 

 تحت کبم کشًے والے

 ؽخـ کب تحفع

Protection to 

the Person; 

acting under 

this Act 
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 ہضاس عے ثڑھ عکتب ہے۔

۔ جہبں هبلک کے عبتھ کوئی ؽخـ اط ایکٹ کے ۱۸

تحت حکوهت کی طشف عے دیکھ ثھبل اوس تحفع هیں 

لیئے گئے وسثہ کو تجبٍ کشتبہے، ہٹبتب ہے، ًمقبى 

پہچبتب ہے، تجذیل کشتب ہے یب اط کی ؽکل ثگبڑتب ہے 

کے تحت جو هؼبہذٍ کیب گیب  ۸یب اط علغلے هیں دفؼہ 

جشهبًہ کی عضا  تھب اط کی خالف وسصی کشتب ہے، وٍ

عکتب کب هغتحك ہوگب، جو ایک الکھ سوپے تک ثڑھ 

، یب لیذ کی عضا جو تیي عبل تک ثڑھ عکتی ہے، ہے 

 یب دوًوں عبتھ۔

۔ اط ایکٹ کی گٌجبئؾیں ولتی طوس پش ًبفز کغی ۱۹

 اوس لبًوى پش اثشاًذاص ًہیں ہوں گی۔

۔ حکوهت اط ایکٹ کے همبفذ کے لیئے لواػذ ثٌب ۲۱

 عکتی ہے۔
 

۔ کوئی کیظ یب همذهہ یب دوعشی کوئی لبًوًی ۲۱

کبسسوائی اط ایکٹ یب اط کے تحت ثٌبئے گئے لواػذ 

کے تحت اچھی ًیت عے کیئے گئے کغی کبم یب کچھ 

کشًے کے اسادے پش حکوهت، کویٹی، چیئشهیي، 

هیوجش یب کویٹی کے کغی ػولذاس کے خالف ًہیں 

 ہوگی۔

 

 

د کی واقفیت نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزا

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

 


