
 
1 

 7974ىجريَ  XVIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.XVI OF 1974 

 7974 „رڊيٍٍسۿ كرض الِء ىلصدن زرعي شٍڌ

THE SINDH LOANS AGRICULTURAL 

PURPOSES ORDINANCE, 1974 

 (CONTENTS) فِرشت
  (Preamble)تيِيد

  (Sections)دفعات 

 طروعات ر عٍّان ۽ىختص .7

Short title and commencement  

 وصفّن .2

Definitions 

 „رڊيٍٍس کي ٻيً كاًٌٌّ تي فّكيت ٌُّدي .3

Ordinance to override other laws 

 پاس ةڪ .4

Pass book 

 زرعي پيداوار جي فراُيي .5

Delivery of agricultural produce 

 ائگيكرض جي ٻيِر اد .6

Re payment of loan 

 ةازياةي .7

Recovery 

 كاعدا جّڙڻ جّ اختيار .8



 
2 

Power to make rules 

 ضياٌت .9

Indemnity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 7974ىجريَ  XVIشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.XVI OF 1974 

 7974 „رڊيٍٍسۿ كرض الِء ىلصدن زرعي شٍڌ
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شٍڌ ۾ زرعي ىلصدن الِء ڪّ„پريٽّ „رڊيٍٍس جًٍِ ذريعي 

شّشائٽيز ۽ ڪّ „پريٽّ ةئٍڪً جي ىييترن کي شِّنتّن 

 فراُو ڪيّن ويٍديّن.

شٍڌ ۾ زرعي ىلصدن الِء ڪّ„پريٽّ شّشائٽيز ۽ جيئً تَ 

ڪرڻ ڪّ „پريٽّ ةئٍڪً جي ىييترن کي شِّنتّن فراُو 

 ؛„ُيپيّ ضروري ٿي 

۽ جيئً تَ صّةائي اشييتهي جّ اجالس ُهٍدڙ ٌَ „ُي ۽ شٍڌ 

جّ گّرٌر ىعيئً „ُي تَ ىّجّده خانتً ۾ ٍُگاىي كدم کڻڻ 

 ضروري ٿي پيّ „ُي؛

ُاڻيۿ تًٍِ ڪريۿ اشالىي جيِّريَ پاڪصتان جي عتّري 

( تدت ىهيم اختيارن 7جي طق ) 728„ئيً جي „رٽيڪم 

ديۿ شٍڌ جي گّرٌر ُيٺيّن „رڊيٍٍس کي اشتعيال ۾ „ڻيٍ

 جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي؛

زرعي ىلصدن الِء كرض ( ًُ „رڊيٍٍس کي شٍڌ 7) .7

 شڏيّ ويٍدو. 7974„رڊيٍٍسۿ 

 (ُي فّري ظّر الڳّ ٿيٍدو.2) 
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ًُ „رڊيٍٍس ۾ۿ جيصتائيً ىفِّم ڪجَِ ٻيّ ٌَ ُجيۿ .2

 ًُ ريت ٌُّديۿ جِڙوڪ:ُيٺيً اظِارن جي ىعٍيٰ ترتيتّار 

(a)“ىعهب زرعي ىلصدن الِء ًُ „رڊيٍٍس تدت ” ايڊواٌس

 ڏٌم ايدواٌس؛

(b)“ىعهب ڪّ „پريٽّ ةئٍڪ؛” ةئٍڪ 

(c)“ىعهب ةئٍڪ يا شّشائٽي جّ خليلي ىييتر؛” اڌار وٺٍدڙ 

(d)“ىعهب شٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(e)“ًىعهب زرعي ىلصدن الِء اشتعيال ٿيٍدڙ زىيً يا ” زىي

 ٿيٍدڙ زىيً؛ زراعت ةراةر ىلصدن الِء اشتعيال

(f)“ىعهب زرعي ىلصدن الِء ًُ „رڊيٍٍس تدت ڏٌم ” كرض

 كرض؛

(g)“7973زرعي ىلصدن الِء كرضۿ ايڪٽۿ ” پاس ةڪ 

( تدت تيار ڪيم ۽ شٍڀانيم XLIIجي ايڪٽ  7973)

 پاس ةڪ؛

(h)“ىعهب ًُ „رڊيٍٍس تدت ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(i)“ىعهب ڪّ „پريٽّ شّشائٽي.” شّشائٽي 

(ڪّ ةَ اظِار جيڪّ اشتعيال ڪيّ ويّ ُجي پر ًُ 2)

„رڊيٍٍس ۾ واضح ٌَ ڪيّ ويّ ُجيۿ ان جي ىعٍيٰ اُا ٌُّديۿ 

 7925) 7925جيڪا ان کي ڪّ „پريٽّ شّشائٽيز ايڪٽۿ 

( ۽ اونَِ پاڪصتان ڪّ„پريٽّ VIIجي شٍڌ ايڪٽ 

شّشائٽيز ۽ ڪّ„پريٽّ ةئٍڪس )كرضً جي ٻيِر ادائگي( 

جي اونَِ پاڪصتان „رڊيٍٍس  7966) 7966„رڊيٍٍسۿ 

XIV.۾ ڏٌي وئي „ُي ) 

ًُ „رڊيٍٍس جّن گٍجائظّن تيصتائيً ىّثر ٌُّديّن .3

commencement  

 وصفّن

Definitions 
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جيصتائيً ڪجَِ وكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي كاٌّن جي 

 ىتضاد ٌَ ُجي.

 

 

 

زىيً جي ضياٌت تي ڪًٍِ ةئٍڪ يا شّشائٽي ىان ( 7. )4

وٺٍدڙۿ  كرض يا پيظگي ركوكرض الِء درخّاشت ڪٍدڙ ُڪ 

ىيً جي ثتّت اُڙي ةئٍڪ يا شّشائٽي ۾ شٍدس ٌاني تي ز

 شان پاس ةڪ پيض ڪٍدو.

( تدت زىيً جي ضياٌت 7ذيهي دفعَ ) ڪّجي ڪپاس ةّ( 2)

 ڪيّالِء پيض  ڪرائڻجي ىٍظّري  ڊواٌسظّر كرض يا اي

اٌِيَء زىيً  ٽييا شّشائ ڪويٍدوۿ اُّ شيجِيّ ويٍدو تَ ةئٍ

 „ُي. ڪيّظّر كتّل  ٽائيٽمجي 

تي ڏيڻ جي „ڌار ( جيڪڏًُ ةئٍڪ يا شّشائٽي پاس ةڪ 3)

زىيً جّ پيظگي ركو ڏئي ٿيۿ تَ پاس ةڪ ۾ زىيً يا كرض يا 

جيڪا ضياٌت ظّر ڄاڻائي وئي ُجيۿ جًٍِ ڪري ٽڪڙو 

كرض يا پيظگي ركو ىٍظّر ڪئي وڃيۿ ان جي خاٌي ۾ 

ةئٍڪ يا شّشائٽي کي كرض يا پيظگي ركو جي تّثيق واري 

 ڻي پٌّدي.داخال رک

( جي روطٍي ۾ پاس ةڪ ۾ ڪيم تّثيق تي 3( ذيهي دفعَ )4)

ةئٍڪ يا شّشائٽي ڪجَِ وصّل ڪٍديۿ ىعاىهّ جيئً ةَ 

ۿ جًٍِ ةاةت تّثيلي زىيً جّ ٽڪڙوُجيۿ اٌِيَء زىيً يا 

داخال رکي وئي „ُي ۽ اوڌر وٺٍدڙ تي اُا روڪ ٌُّدي تَ ُّ 

جيصتائيً اُڙي زىيً يا الڳاپيم طئي کي ٌيڪال ٌَ ڪٍدوۿ 

 نِڻم كرض واپس ٌَ ڪٍدو.

كاًٌٌّ تي فّكيت 

 ٌُّدي

Ordinance to 

override other 

laws 

 پاس ةڪ

Pass book 
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( جي ڀڃڪڙي ۾ زىيً جّ وڪرو ڪانعدم 4ذيهي دفعَ )( 5)

 ٌُّدو.

تيۿ زىيً جي زرعي  ىرضيَءوٺٍدڙۿ پٍٍِجي  كرض( 7.)5

كرض جي ٻيِر ادائگي يا پيظگي ركو يا ان شهصهي ۾ پيداوار 

ۿ يا ان ظرفان ةااختيار ةئٍڪ يا شّشائٽيڪًٍِ كصط جي الِء 

 اىهّ ُجي.ڏئي شگِي ٿّۿ جيئً ىع کي ةڻايم ايجٍٽ

ىارڪيٽ ۾  کُهيم( تدت ڏٌم زرعي پيداوار 7( ذيهي دفعَ )2)

وڪرو ڪئي ويٍدي ۽ وڪرو ىان خاصم ٿيٍدڙ ركو كصط ۾ 

ڪاٽي ويٍدي يا كرض يا پيظگي ركو جي ڪًٍِ ٻي ركو م 

ڪاٽي ويٍديۿ جيڪا كرض واري ىعاُدي تدت ادائگي الِء 

 رُت ُئي.

يا پيظگي ركو جي ٻيً ركيً جي شهصهي ۾ كصعً يا كرض . 6

 كرضيا زرعي پيداوار ذريعي ڪيم شيّريّن ادائگيّن  ٌلد

وٺٍدڙ جي پاس ةڪ ۾ ةيان ڪيم ظريلي ىّجب ٌُّديّن ۽ 

كرض يا پيظگي ركو جي شيّري ركو جي ادائگي تي اڌار 

کان „جّ ٿي جّاةداري وٺٍدڙ ًُ „رڊيٍٍس تدت پٍٍِجي 

 ويٍدو.

وٺٍدڙ كرض يا پيظگي ركو جي ركو ٻيِر  كرض.جيڪڏًُ 7

ادا ڪرڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّۿ ةئٍڪ يا شّشائٽي شان ڪيم 

  ركو ىعاُدي جي طرظً ىّجب تَ اُڙي ةئٍڪ يا شّشائٽي 

ىّجّد  جي نيٍڊ رويٍيّ جي رُتً جي ىد ۾ ةازياةيَء جي الِء

ڪًٍِ ٻئي كاٌّن شان تضاد کاٌصّاِء ڪهيڪٽر يا ڪّ 

جًٍِ کي ڪّ „پريٽّ يهدار „پريظً ڊپارٽييٍٽ جي ع

( VIIجي شٍڌ ايڪٽ  7925) 7925شّشائٽيز ايڪٽۿ 

کي درخّاشت ڪري تدت ڪهيڪٽر جا اختيار ڏٌا ويا ُجً 
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شگِي ٿّۿ ركو جي نيٍڊ رويٍيّ جي رُتً جي ىد ۾ ةازياةيَء 

 جي الِء.

( خڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً ذريعي ًُ 7). 8

 كاعدا جّڙي شگِي ٿي.„رڊيٍٍس جا ىلصد خاصم ڪرڻ الِء 

خاص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم اختيارن جي عام خيثيت ( 2)

وٺٍدڙن  كرضشان تضاد کاٌصّاِء اُڙا كاعدا ةيان ڪً ٿا تَ 

کان وڌيڪ زىيً ٌَ رکٍدا ُجً ۽  گذاري الئقجيڪي 

کي اًٌِ کان وڌيڪ زىيً رکٍدا ُجً  گذاري الئقجيڪي 

ةئٍڪً ۽ تٍاشب جاري ڪيم كرضً ۽ پيظگي ركو 

 جي وچ ۾ ظئي ڪٍدا.شّشائٽيز 

شتصصٽٍس ُّنڊٌگ ۽ اڪاٌاىڪ “وضاخت: ًُ ذيهي دفعَ ۾ 

کي شاڳي ىعٍيٰ „ُي جيئً نيٍڊ ريفارىز ” ُّنڊٌگ

 ۾ ڏٌم „ُي. 7972ريگيّنيظًۿ 

 (كاعدن ۾ ڄاڻايم تٍاشب تتديم ٌَ ڪيّ ويٍدو:3)

(i)وٺٍدڙ جي ٌلصان ۾ جًٍِ کي زىيً شتصصٽٍس  كرض

ي ۾ جً فائد يجيڪ ٌَ ُجي ۽ اڌار وٺٍدڙن کان وڌ ُّنڊٌگ

 کي زىيً شتصصٽٍس ُّنڊٌگ کان وڌيڪ ُجي؛ ۽

(ii)وٺٍدڙ جي ٌلصان ۾ جًٍِ کي زىيً اڪاٌاىڪ  كرض

وٺٍدڙن جي فائدي ۾ جً کي  كرضُّنڊٌگ کان گِٽ ُجي ۽ 

 زىيً اڪاٌاىڪ ُّنڊٌگ کان وڌيڪ ُجي.

يم ڪًٍِ كاعدي تدت ًُ „رڊيٍٍس يا ان شهصهي ۾ جّڙ.9

جَِ ڪرڻ تي ڪّ ىلدىّۿ ڪيس يا شٺي ٌيت شان ڪ

 كاٌٌّي ڪارروائي ٌَ ٿيٍدي.

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ „رڊيٍٍس  ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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