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 ۴۹۹۱مجزیہ  XXVسندھ ایکٹ نمبز 

SINDH ACT NO.XXV OF 

1994 

 ۴۹۹۱ ایکٹ، )ضببطہ( فزٹیالئیزر سندھ

THE SINDH FERTILIZER 

(CONTROL) ACT, 1994 

 ]۱۹۹۱اکتوثش  ۱[
کھبد کے عبهبى ایکٹ خظ کی توعظ عے کھبد اوس 

، تمغین کو تشتیت هیں الیب اوس اعتؼوبل کی فشوخت

 خبئے گب۔

 خیغب کہ کھبد اوس کھبد کے عبهبى کی فشوخت

 ؛الًے کو اط طشذ هٌظن کشًب ، تمغین کواعتؼوبل اوس

 اط کو اط طشذ ػول هیں الیب خبئے گب:

( اط ایکٹ کو عٌذھ فشٹیالئیضس )ضبثطہ( ایکٹ، ۱۔ )۱

 گب۔کہب خبئے  ۱۹۹۱

 (یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔۲)

 

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

 کے هتضبد ًہ ہو، تت تک:

(i)  هالوٹ کشدٍ'' هطلت خت کھبد کے حوالے''

عے اعتؼوبل کیب خبئے تو کھبد غزائی طبلت یب 

خظ کی شفبفیت اط کی لیجل پش ثتبئی گئی 

هؼیبس عے کن ہو یب ثبًہش کشائے گئے تشکیل یب 

ظ کے تحت وٍ فشوخت کیب گیب ہےیب کھبد کی خ

هکول یب ػبسضی طوس پش کے الصهی اخضاء 

 ؛گئے ہوںًکبلی 

(ii)  اشتہبس'' هطلت کغی اشتہبس، عشکیولش یب''
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کغی دوعشے ًوٹیظ عے، کغی هیڈیب ثشوول 

سیڈیو یب ٹیلی ویضى کے رسیؼے شبیغ کشًب یب 

 تمغین کشًب؛

(iii)  کویٹی'' هطلت اط ایکٹ کے تحت ثٌبئی''

 گئی فشٹیالئیضس کٌٹشول کویٹی؛

(iv)  کٌٹشولش'' هطلت اط ایکٹ کے تحت''

همشس کشدٍ کٌٹشولش فشٹیالئیضس اوس خظ هیں 

شبهل ہے حکوهت کی طشف عے کٌٹشولش کے 

اختیبسات اعتؼوبل کشًے کے لیئے ثباختیبس ثٌبیب 

 گیب کوئی شخض؛

(v)  کھبد'' هطلت کوئی هبدٍ هب هبدوں کب''

کی تشلی یب اى کی هشکت خو پودوں کی ًشو ًوب 

پیذاواس ثڑھبًے یب صهیي کے فظل کو ثڑھبًے 

 هیں طبلت دیٌے کے لیئے اعتؼوبل ہوتب ہو؛

(vi) حکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛'' 

(vii)  اًغپیکٹش'' هطلت اط ایکٹ کے تحت''

 همشس کشدٍ اًغپیکٹش؛

(viii)  تحشیش یب اط علغلے ''لیجل'' هطلت ایک

لگب  خبکہ هیں کٌٹیٌش پش تحشیش، شبیغ کشدٍ یب 

ہوا یب کھبد کے کٌٹیٌش کے ثبہش یب سیٹیل پیکیح 

 کے سیپش پش، اگش کوئی ہو؛

(ix)  ثیبى کشدٍ'' هطلت لواػذ کے تحت ثیبى''

 کشدٍ؛

(x)  لواػذ'' هطلت اط ایکٹ کے تحت ثٌبئے''

 گئے لواػذ۔

 -IIببة 

 کھبد کی فزوخت، تقسیم اور استعمبل

۔ کوئی ثھی شخض کھبد یب کھبد کب عبهبى فشوخت، ۳

کے لیئے سکھے، فشوخت کے لیئے رخیشٍ  فشوخت

کشے، اشتہبس کشے یب اعتؼوبل کش ًہیں عکے گب، 

عوائے اط ایکٹ کے لواػذ کے تحت اعتؼوبل کشًے 

 کے۔
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SALE, DISTRIBUATION AND USE 

OF FERTILIZERS 

. اط ایکٹ کے لوائذ کو ًظشاًذاص کشے کوئی ثھی 3

 شخض کھبد، کھبد کب عبهبى فشوخت ًہیں کش عکتب۔

 اط کب اشتہبس ًہیں دے عکتب یب اعتؼوبل ًہیں کش عکتب۔

 

 
۔ کوئی ثھی شخض کوئی کھبد یب کھبد کب عبهبى تت ۴

تک فشوخت، پیشکش، فشوخت کے لیئے سکھہ،  

فشوخت کے لیئے رخیشٍ کش ًہیں عکے گب خت تک 

کھبد یب کھبد کے عبهبى کے ہش پیکیح پش ایک ٹیگ 

خبئے گب، خو اط لیجل اط علغلے هیں ًہیں لگبیب 

کیب گیب  ىطشیمے عے پشًٹ کیب خبئے گب، خیغے ثیب

 ہو۔

 -IIIببة 

 فزٹیالئیزر کنٹزول کمیٹی

کے ثؼذ ختٌب خلذ ہو عکے ًبفز ہوًے ۔ اط ایکٹ کی ۵

حکوهت ایک کویٹی همشس کشے گی، خظ کو 

فشٹیالئیضس کٌٹشول کویٹی کہب خبئے گب خو اط ایکٹ 

هغبئل پش کے اًتظبهبت کے حوالے عے عبسے 

حکوهت کو هشوسٍ دے گی اوس اط ایکٹ کے تحت 

 عوًپے گئے عبسے دوعشے کبم کشے گی۔

( کویٹی کٌٹشولش خو چیئشهیي ہوگب اوس دوعشے ۱۔ )۶

، خي هیں شبهل ہوں گے پش هشتول ہوگی  هیوجشص

ڈائشیکٹش آف عٌذھ ایگشیکلچشل عپالئیض آسگٌبئیضیشي، 

یغشچ( کے خو عیکشیٹشی ڈائشیٹش خٌشل ایگضیکٹو )س

طوس پش خذهبت عشاًدبم دے گب اوس فشٹیالئیضس  واپبس 

و طٌؼت کی ًوبئٌذگی کشًے واال شخض اوس کبشتکبس 

 خیغے حکوهت کی طشف عے همشس کیئے خبئیں۔

(کویٹی کے چیئشهیي اوس هیوجشوں کے ًبم عشکبسی ۲)

 گضیٹ هیں شبیغ کیئے خبئیں گے۔

(کویٹی کے غیش عشکبسی هیوجش حکوهت کی ۳)

شی عے تیي عبل تک ػہذٍ سکھ عکیں گے اوس خو

 همشسی

Appointment of 

Control 

Committee 
هشکضی کویٹی کی 

 تشکیل

Constitution of 

the central 
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 دوثبسٍ همشسی کے لیئے اہل ہوں گے۔

(کویٹی کب غیش عشکبسی هیوجش، کغی ثھی ولت ۴)

پش ہبتھ عے  ًبماپٌے  ػہذے عے کٌٹشولش کے 

اعتؼیفٰی دے عکتب ہے لیکي اط هیوجش کی کشدٍ تحشیش

عیٹ تت تک خبلی ًہیں عودھی خبئے گی، خت تک 

عے حکوهت کی پیشگی هٌظوسی کٌٹشولش کی طشف 

 کے عبتھ اعتؼیفٰی لجول ًہ کی خبئے۔

(اعتؼیفٰی، ثشطشفی یب هیوجش کی وفبت کے رسیؼے ۵)

همشس کشدٍ شخض دوعشا  خبلی ہوًے والی آعبهی پش 

 سہتی هذت کے لیئے ػہذٍ سکھہ عکے گب۔

خبلی ہوًے سہٌے  (کغی هیوجششپ کی آعبهی کی۶)

خبسی سکھے طوست هیں ثھی کویٹی کے کبم  کی

 خبئیں گے۔

غوس کے لیئے هبہشیي (کویٹی خبص هؼبهالت پش ۷)

پش هشتول ریلی کویٹی همشس کش عکتی ہے، ایغے 

ػشطہ کے لیئے، خو تیي عبل عے صائذ ًہیں ہوگب، 

 خیغے وٍ ضشوسی عودھے۔

(کویٹی کو اط کب کبم کبج چالًے اوس اط کے لیئے ۸)

 طشیمیکبس ثٌبًے کب اختیبس حبطل ہوگب۔

کے ثؼذ ختیب خلذ ہو عکے، کے ًفبر ( اط ایکٹ ۱۔ )۷

حکوهت ایک فشٹیالئیضس ٹیغٹٌگ لیجبسیٹشی لبئن کشے 

گی، خو اط ایکٹ کے تحت اوس اط کو عوًپے گئے 

 کبم عشاًدبم دے گی۔

(لیجبسیٹشی کے کبم اوس اط کے تدضیوں یب ٹیغٹ ۲)

کے ًووًے ثھیدٌے کب طشیمہ ایغے ہوگب، خیغے ثیبى 

 ۔کیب گیب ہو

۔ حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۸

رسیؼے، ایغے افشاد همشس کش عکتی ہے، خیغے وٍ 

هٌبعت عودھے، خي کے پبط ثیبى کشدٍ تؼلیوی 

لبثلیت ہو، خو کھبد یب کھبد کے هواد کے لیئے 

عشکبسی تدضیہ ًگبس ہوں گے اوس خہبں ایک عے 

صائذ افشاد عشکبسی تدضیہ ًگبس کے طوس پش همشس 

بئیں گے، همبهی حذودخي یں اى هیں عے کوئی کیئےخ
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ایک عشکبسی تدضیہ ًگبس کے طوس پش خذهبت 

عشاًدبم دے گب، اط کے حوالے عے ًوٹیفکیشي هیں 

 ثیبى کیب خبئے گب۔

حکوهت عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ( ۱۔ )۹

رسیؼے ایغے افشاد همشس کش عکتی ہے، خیغے وٍ 

عے خیغے اط هٌبعت عودھے، ایغے تؼلیوی لبثلیت 

ایکٹ کے همظذ کے لیئے ثیبى کیب گیب ہو، ایغی 

 همبهی حذود هیں خیغے ًوٹیفکیشي هیں ثیبى کیب گیب ہو۔

(ایک اًغپیکٹش، خي هحذود کے لیئے وٍ همشس کیب ۲)

گیب ہے، اى  هیں داخل ہو عکتب ہے اوس اط احبطے 

هیں خظ هیں کھبد یب کھبد کب هواد سکھب گیب ہے یب خوغ 

ہے، پھش وٍ ثیگ هیں ہو یب صیبدٍ همذاس هیں ہو کیب گیب 

یب کغی دوعشی پیکٌگ یب کٌٹیٌش هیں ہو، هبلک کی 

، ثشوول ایغے احبطے کہ سکھے گئے ہوں طشف عے

خظ هیں شبهل ہے سیلویض، شپٌگ کوپٌی یب کوئی 

کیشیئش اوس وہبں عے خبًچ کے لیئے ًووًے لے عکتب 

 ہے۔

ذاس کے هم هؼمول (ًووًے کے طوس پش لی گئی۳)

 لیئے کوئی هؼبوضہ ادا ًہیں کیب خبئے گب۔

خہبں اًغپیکٹش ٹیغٹ یب تدضیہ کے همظذ ( ۱۔ )۱۱

کے لیئے کھبد یب کھبد کے عبهبى کے ًووًے اٹھبتب 

ہے، وٍ هزکوسٍ طشیمے کے تحت خظ شخض کے 

لجضے هیں عے وٍ ًووًے اٹھبتب ہے اط کو تحشیشی 

 طوس پش ایغے همظذ عے هطلغ کشے گب۔

پیکٹش اط طشذ اٹھبئے گئے ًووًوں هیں عے (اًغ۲)

ایک حظہ هتؼلمہ لوگوں، دوعشا حظہ عشکبسٍ تدضیہ 

ًگبس کے لیئے ٹیغٹ اوس تدضیہ کے لیئے ثھیدے گب 

کہ کیب وٍ هالوٹ شذٍ ہے یب ًہیں اوس تیغشا حظہ 

 کٌٹشولش کی طشف ثھیدے گب۔

( عشکبسی تدضیہ ًگبس خظ کی طشف ۱۔ )۱۱

اًغپیکٹش کی طشف عے کغی کھبد یب کھبد کے عبهبى 

کب کوئی ًووًہ ثھیدب گیب ہے، هزکوسٍ طشیمیکبس کے 

تحت اًغپیکٹش کو اط کب تیغشا حظہ اط کی طشف 
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عے کی گئی ٹیغٹ اوس تدضیہ کے ًتیدے کی تظذی 

 شذٍ سپوسٹ کے عبتھ ثھیدے گب۔

ٹ کی ایک ًمل هتؼلمہ شخض اوس (اًغپیکٹش سپوس۲)

 دوعشی ًمل کٌٹشولش کو ثھیدے گب۔

(عشکبسی تدضیہ ًگبس کی طشف عے دعتخظ شذٍ ۳)

اط کی طشف  ایغب دعتبویض ہوگب خظ هیں سپوسٹ 

وٍ کے تفظیل ہوًگے عے کی گئی ٹیغٹ یب تدضیہ 

ًہ اتفبق اط هیں ثیبى کشدٍ تفظیل کی شخض اط هیں 

تیظ دى کے دوساى، سپوسٹ هلٌے کے  تو اط کشے، 

کٌٹشولش کے عبهٌے ایغے گواہی سکھے خو ایغی 

 ٹیغٹ یب تدضیہ کے دسعت ہوًے کے هتضبد ہو۔

( کے ۳(خہبں کٌٹشولش کے عبهٌے ریلی دفؼہ )۴)

تحت پیش کشدٍ گواہی اط کے خیبل هیں، صیبدٍ خبًچ 

پڑتبل کی هطلوة ہے تو اط ہی ًووًے کب دوعشا 

کے لیئے ثھیح  دوعشی لیجبسیٹشی کو تدضیہحظہ 

عکتب ہے، خو اط کے تدضیہ کب ًتیدہ عشٹیفکیٹ کی 

طوست هیں ًکبلے گی اوس وٍ ہی کٌٹشولش کو ثھیدے 

 گی۔

(ایغب عشٹیفکیٹ خبهغ ہوگب، خیغے وٍ هٌبعت ۵)

 عودھے۔

(حکوهت کھبد یب کھبد کے عبهبى کی عشکبسی ۶)

تدضیہ ًگبس یب لیجبسیٹشی کی طشف عے کشائی گئی 

کی سپوسٹ اط علغلے هیں هتؼلمہ ٹیغٹ یب تدضیہ 

ایغی هؼلوهبت کے عبتھ، اگش کوئی ہو، ایغے شبیغ 

 کش عکتی ہے، خیغے وٍ ضشوسی عودھے۔

( کوئی شخض خظ ًے کھبد یب کھبد کب عوبى ۱۔ )۱۲

ہے وٍ اط کھبد یب کھبد کے عبهبى هیں هالوٹ  اخشیذ

ہوًے کے حوالے عے عشکبسی تدضیہ ًگبس عے 

 کتب ہے۔ٹیغٹ یب تدضیہ کشوا ع

( کے تحت ایک دسخواعت ایغی ۱(ریلی دفؼہ )۲)

هؼلوهبت  یب ایغی فی کے عبتھ اط طشیمے عے کی 

 خبئے گی خیغے ثیبى کیب گیب ہو۔

( کے ۲(عشکبسی تدضیہ ًگبس، خظ کو ریلی دفؼہ )۳)
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تحت کوئی دسخواعت کی گئی ہے، وٍ ایغی ٹیغٹ یب 

تدضیہ کشے گب اوس کٌٹشولش کو   هطلغ کشًے کے 

ذ، ٹیغٹ اوس تدضیہ کی دعتخظ شذٍ سپوسٹ ثؼ

 دسخواعت گزاس کو خبسی کشے گب۔

 -IVببة 

 متفزقبت

 ۔ کوئی شخض خو:۱۳

(a)  فشوخت کش تب ہے، کھبد یب کھبد کب عبهبى

فشوخت کے لیئے ، پیشکش کشتب ہے یب 

سکھتب ہے، فشوخت کے لیئے رخیشٍ کشتب ہے 

تب ہے، خو اط لغن  کے هواد دی یب اشتہبس کش

یب اثش کب ًہیں ہے، خیغے وٍ پیکیح  یب هؼبس

کے ًشبى کے رسیؼے پیش کیب گیب ہے یب 

خیغے هؼبهلہ ہو، خیغے اط پش ٹیگ یب لیجل 

لگب ہوا ہو، یب وٍ دوعشی طوست هیں هالوٹ 

 شذٍ ہے؛ یب

(b)  کغی اشتہبس یب کغی دوعشے طشیمے کھبد یب

کھبد کب هواد خھوٹے طشیمے عے پیش کشتب 

شواتب ہے کہ ہے، خو طبسف کو اػتجبس ک

ایغی کھبد یب کھبد کب هواد فبئذٍ هٌذ اوس تشلی 

 کی لیئے هوثش ہے؛ یب

(c)  اگش اط ایکٹ  کی گٌدبئشوں کی خالف

وسصی کشتب ہے یب لواػذ کی خالف وسصی 

کشتب ہے، خظ کب اط ایکٹ هیں کوئی 

خشهبًہ فشاہن ًہیں کیب گیب، وٍ پہلے خشم کے 

لیئے عضا الئك ہوگب، خشهبًہ کے عبتھ خو 

دط ہضاس سوپے تک ثڑھ عکتی ہے اوس ہش 

لیئے ثیظ ہضاس ایک تشتیجواس خشم کے 

پچبط ہضاس سوپے یب کن ًہ ہو  سوپے عے

عے صائذ ًہ ہو اوس ایغے کغی خشهبًہ کی 

ادائگی ًہ کشًے کی طوست هیں لیذ کی 

 ے۔عضا خو دو عبل تک ثڑھ عکتی ہ
خو کھبد یب کھبد کے عبهبى کی خھوٹی ( ۱۔ )۱۴
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واسًٹی دیتب ہے کہ وٍ عبسے هؼبهالت کے لیئے هوثش 

ٍ ہے تو اط ایکٹ اوس لواػذ کے تحت خت تک و

ثبثت ًہ کشے کہ اط ًے کت واسًٹی دی، اط کے 

عجت ہے کے وٍ دسعت  خبئض پبط اػتجبس کشًے کب

ہے، خو خشهبًے کے عبتھ عضا الئك ہوگب، خو دط 

ہضاس سوپے تک ثڑھ عکتب ہے، یب ایک هبٍ کے لیئے 

 عبدٍ لیذ کی عضا۔

 ۔ کوئی شخض خو:۱۵

(a)  اًغپیکٹش کو اط ایکٹ کے تحت هلے

شًے هیں سکبوٹ ڈالے یب اختیبسات اعتؼوبل ک

کغی اًغپیکٹش کی لبًوًی اختیبسی کو هبًٌے 

 عے اًکبس کشے؛

(b)  غیش لبًوًی طوس پش ایک کھبد یب کھبد کے

عبهبى کی دوعشا کوئی هبدٍ هالًے عے 

 حبلت ثگبڑتب ہے اط کے ثؼذ هزکوسٍ کھبد یب

کھبد کب هواد اط طشذ فشوخت کٌٌذٍ کی 

 طشف عے هبسکیٹ هیں سکھب خبئے؛

خشهبًہ کی عضا الئك ہوگب خو دط ہضاس سوپے عے کن 

ًہ ہوگی یب پچبط ہضاس سوپے عے صائذ ًہ ہوگی یب لیذ 

کی عضا خو دو عبل تک ثڑھ عکتی ہے، یب دوًوں 

 عبتھ۔

( اگش کوئی اًغپیکٹش عودھتب ہے کہ اط ایکٹ ۱۔ )۱۶

اوس لواػذ کے تحت عضا الئك خشم ہوا ہے، ہو سہب ہے 

خگہ پش ہوًے واالہے تو وٍ داخل یب کغی ثھی ولت یب 

ہو عکتب ہے اوس ایغی خگہ کی خبًچ پڑتبل کش عکتب 

ہے اوس اط خگہ عے هلٌے والے ایغے کغی کھبد، یب 

کھبد کے عبهبى، چیضوں یب خشم عے هتؼلمہ چیضوں 

 کش عکتب ہے۔ ضجظکو 

(کوئی کھبد یب کھبد کب عبهبى یب کوئی چیض خو ریلی ۲)

گئی ہے، اط کو ػذالت،  کی ضجظ( کے تحت ۱دفؼہ )

خظ کے عبهٌے اط ایکٹ یب لواػذ کی گٌدبئشوں کی 

کغی خالف وسصی کب کیظ کیب گیب ہے، اط کے 

 فیظلے کے تحت حل کیب خبئے گب۔
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۔ اگش کوئی شخض اط ایکٹ کے تحت کغی عضا ۱۷

الئك خشم هیں هلوث پبیب گیب ہو کغی کھبد یب کھبد کے 

کو لت خواثذاسیعبهبى یب چیض کے علغلے هیں تو ػذا

ہوئی هضیذ ہذایت کش عکتی ہے کہ  عضا  دیتے ہوئے

کھبد یب کھبد کب عبهبى، یب چیضیں حکوهت کے حك هیں 

 ضجظ کی خبئیں۔

( هبخغٹشیٹ آف فشعٹ کالط عے کن دسخہ ۱۔ )۱۸

کی کوئی ثھی ػذالت اط ایکٹ کے تحت عضا الئك 

 خشم پش کبسسوائی ًہیں کش عکے گی۔

 ۱۸۹۸کشهوٌل پشوعیدش، (خت تک کچھ کوڈ آف ۲)

ے کغی کے هتضبد ًہ ہو، فشعٹ کالط ک ۳۲کی دفؼہ 

ہوگب کہ وٍ اط  هبخغٹشیٹ کے لیئے یہ لبًوى اختیبس

عضا هزکوسٍ  اگش ایغیایکٹ کے تحت عضا عٌبئے،

 ۔عے ثبہش ہودفؼہ کے تحت اط کے اختیبس

۔ کوئی فشعٹ کالط هبخغٹشیٹ یب کوئی ۱۹

س پش فشعٹ هبخغٹشیٹ کی ثیٌچ خظ کو ولتی طو

کالط هبخغٹشیٹ کے اختیبس دیئے گئے ہوں تب کہ وٍ 

کی  ۲۶۱کی دفؼہ  ۱۸۹۸کوڈ آف کشهٌل پشوعیدش، 

( کے تحت هزکوسٍ خشم پش کبسسوائی ۱ریلی دفؼہ )

کشے، اط علغلے هیں پشاعیکیوشي کی طشف عے 

تک  ۲۶۵عے  ۲۶۲دسخواعت پش، اط کوڈ کی دفؼہ 

کے  ۱۶ہ کی گٌدبئشوں کے تحت، اط ایکٹ کی دفؼ

 ہے۔ عضا الئك خشم پش کبسسوائی کش عکتبتحت 

۔ اط ایکٹ اوس لواػذ کے تحت اچھی ًیت عے ۲۱

کیئے گئے کغی کبم یب کچھ کشًے کے اسادے پش 

کوئی کیظ، پشاعیکیوشي یب کوئی لبًوًی کبسسوائی 

 ًہیں ہوگی۔

۔ حکوهت، عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیشي کے ۲۱

رسیؼے، ایغے ششائظ کے تحت اى هیں عے عبسے یب 

کوئی ثھی اختیبس، اگش کوئی ہوں، خیغے ہذایت هیں 

ػولذاس یب اط کے هبتحت اختیبسی کی ثیبى کیب گیب ہو، 

 طشف عے اعتؼوبل کیئے خبئیں گے۔

( حکوهت، کویٹی عے هشبوست عے اوس ۱۔ )۲۲
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یٹ هیں پیشگی شبیغ کشًے کے ثؼذ، اط عشکبسی گض

 ایکٹ کو هوثش ثٌبًے کے لیئے لواػذ ثٌب عکتی ہے۔

(خبص طوس پش اوس پیشگی هلے اختیبسات کی ػبم ۲)

حیثیت عے ٹکشأو هیں آًے کے ػالوٍ، ایغے لواػذ 

اسے یب هٌذسخہ ریل هؼبهالت هیں عے کچھ کے لیئے 

 فشاہن کشتے ہیں، یؼٌی:

(a) بى کی فشوخت، کھبد اوس کھبد کے عبه

تمغین، رخیشے، اشتہبس یب هؼیبس کے ششائظ 

 و ضواثظ؛

(b)  ثیگظ یب لیجل یب ثیگظ پش ًشبى اوس کھبد اوس

کھبد کے عبهبى کے پیکیدض پش ثولی اوس 

الفبظ اوس ایغے ٹیگظ، لیجلظ،کٌٹیٌشط، 

 ثیگظ اوس پیکیدض کی چھپبئی کی خگہ؛

(c)  عشکبسی تدضیہ ًگبسوں اوس لیجیبسیٹشی کے

ى کی طشف عے کبسسوائی کب کبم اوس ا

طشیمیکبس ایغے کبهوں کی ادائگی کے 

 علغلے هیں، خظ هیں شبهل ہیں:

(i)  ٹیغٹ اوس تدضیہ کے لیئے کھبد یب

کھبد کے عبهبى کے ًووًے خوغ 

 کشًب؛ اوس

(ii)  طشیمیکبس خظ هیں ٹیغٹوں یب

تدضیوں کی سپوسٹیں لکھی خبئیں 

 گی؛

(d) پش ػول  وٍ طشیمے تدضیوں اوس ٹیغٹ کے

ًووًوں کی تؼذاد کی اوس کیب خبئے گب؛ 

، پیکیدض کی هؼلوهبت کب  ًشبى ، اخبصت

خیغے اى عے لیجل لگبیب گیب ہو یب صیبدٍ 

همذاس هیں خشیذ کشًے والے کو فشاہوی کی 

 خبئے اوس تدضیوں اوس ٹیغٹوں کے ًتبئح؛

(e)  عشکبسی تدضیہ ًگبسوں اوسى اًغپیکٹش کی

 ں:تؼلیوی لبثلیت اوس رهیذاسیب

(f)  اًغپیکٹش کی طشف عے ًووًے اٹھبًے کے

همظذ کے لیئے اطالع اط شخض کو دیٌے 
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کب طشیمہ خظ عے ایغب ًووًب لیب گیب ہے، 

اوصاس خو اعتؼوبل کیئے خبئیں گے اوس 

تدضیہ یب ٹیغٹ کے لیئے اًغپیکٹش همذاس خو 

کی طشف عے اٹھبئی خبئے گی اوس 

طشیمیکبس خظ کے تحت وٍ هحفوظ ہوًے 

س کٌٹشولش اوس عشکبسی تدضیہ چبہئیں او

 ًگبس کی طشف ثھیدے خبئیں گے۔

(g)  طشیمیکبس خظ کے تحت کھبد یب کھبد کب

عبهبى خشیذ کشًے والے کی طشف عے 

ٹیغٹ یب تدضیہ کے لیئے دسخواعت کی 

خبئے گی یب طشیمیکبس خظ کے تحت خشیذ 

کشًے واہب کھبد یب کھبد کے عبهبى کے 

طشف  تدضیہ یب ٹیغٹ کے لیئے کٌٹشولش کے

ثھیدے گب، هؼلوهبت خو ایغی دسخواعت 

کے عبتھ ثھیدی خبئے گی اوس فی خو اط 

 کو عبتھ ہوگی؛

(h)  کھبد اوس کھبد کے عبهبى کے هحفوظ

 ۔کی ًشبًذہی رخیشے کی ضشوسیبت

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔
 


